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Și iată că am pornit la drum,
așa cum am promis ...
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Din punct de vedere
legal naționalizarea
pădurilor nu a avut
loc, a fost pur și simplu
o deposedare.

Motivarea interioară
a proprietarilor vine
și din râvna pentru
dreptate, ca o moștenire
deplină, păstrată cu
sfințenie din străbuni
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Perioada 1991-2000
reprezintă păcatul
originar al silviculturii şi
retrocedării pădurilor.
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impact asupra
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SC DAN & NIK SRL oferă o gamă largă de servicii în
următoarele domenii de activitate:
Servicii:
• Construcţii drumuri
comunale
• Reparaţii drumuri
• Constructii platforme
• Curăţat păşune
• Scarificare
• Lucrări de geniu
• imbunătăţiri terenuri
• Defrişări
Comerţ:
• Cu toată gama de materiale
de construcţii producţie:
• Sorturi pentru asfalt
• Piatră de carieră
• Piatră pentru pavat
• Piatră ornamentală
• Borduri
• Pavaje
Închirieri utilaje
De asemenea SC DAN&NiK SRL poate
aduce la comandă orice tip de utilaj,
atât nou, cât si second-hand.
SC DAN & NiK S.R.L. asigură produse şi
servicii de calitate pentru cresterea
satisfacţiei tuturor partenerilor săi.
SC DAN & NiK SRL a implementat,
mentine si îmbunătăţeşte continuu
sistemul de management integrat în
conformitate cu documentele de
referinţă aplicabile:
SR EN iSO 9001:2008, SR EN 133831:2002, SR EN iSO 14001:2005 , SR EN

13383-1:2002/AC:2004, OHSAS
18001:2008, SR EN 12620:2002, SR EN
13242:2002, SR EN
12620:2002+A1:2008, SR EN
13242:2002/AC:2004, SR
EN 13242:2002+A1:2007
În dovedirea eficientei noastre
mentinam faptul ca societatea a
achizitionat utilaje de ultima
generatie pentru extractia si
prelucrarea andezitului din cariera
Chisindia si pentru asigurarea unor
lucrari de calitate, investitiile in aceste
utilaje fiind facute periodic.

Pentru orice tip de informatii nu ezitati
sa ne contactati.
telefon/Fax: 0259.44.05.21
Sediu: Oradea, jud. Bihor
telefon/Fax: 0257/32.52 55
Punct de lucru: Bocsig, jud. Arad
mobil: 0722.215.535, 0784.292.977
0724.570.936, 0784.292.976
e-mail: office@dannik.ro
dannickcilan@yahoo.com
web: http://www.dannik.ro
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Revista Pădurea Noastră este o
publicaţie a Federaţiei Proprietarilor
de Păduri şi de Păşuni din România Nostra Silva

Editorial

Istvan TŐKE
preşedinte executiv
Federaţia Proprietarilor de Păduri şi
de Păşuni din România
În 1948, cu o trăsătură de penel,
regimul comunist proaspăt instaurat
a naţionalizat pădurile, punând capăt
unei istorii de multe sute de ani de proprietate privată. De fapt, ca să respectăm adevărul istoric, trebuie să spunem
că Legea 119/1948, pe baza căreia s-au
tecut în proprietatea statului pădurile,
nici nu are prevederi referitore la păduri, doar constituţia din 1948 prevedea la art.6 că pădurile, alături de alte
categorii de bunuri „aparţin statului, ca
bunuri comune ale poporului”.
Din punct de vedere legal naţionalizarea pădurilor nu a avut loc, a fost pur
şi simplu o deposedare.
În acelaşi timp cu dispariţia absolută a proprietăţii persoanelor fi zice asupra pădurilor, formele asociative, care
constituiau unul din pilonii vieţii de zi
cu zi a comunităţilor din zonele rurale
– au rămas fără obiectul de activitate.
Astfel, fără să se desfi inţeze explicit, încetul cu încetul, au dispărut obşti-

le, composesoratele, comunele politice,
pădurile grănicereşti şi alte forme asociative, împreună cu tradiţiile, obiceiurile şi experienţa acumulate de-alungul
secolelor. Din păcate, odată cu trecerea timpului şi cei mai mulţi depozitari
ai acestei moşteniri au trecut în lumea
celor drepţi, fără să o poată transmite mai departe celor tineri, în cele mai
multe cazuri rămânând doar scriptele,
mentalitatea şi spiritul dispărând.
Azi odată cu retrocedările care s-au
făcut şi cu cele care se vor face, cu sau
fără voia unora, proprietatea privată forestieră a reapărut şi va reprezenta circa jumătate din fondul forestier al ţării.
De asemenea au apărut administraţiile
silvice private, companiile forestiere de
exploatare şi prelucrare primară a lemnului cu capital privat. Aceasta este calea firească, şi odată cu aderarea ţării
la UE nici nu mai există cale de întors.
Dar mentalitatea pierdută nu se
poate retroceda, nu se poate moşteni şi
ca să fim drepţi trebuie să recunoaştem
că avem mare nevoie de ea. Sunt convins că nu ne va fi uşor să introducem
din nou în conştiinţa publică respectul
faţă de pădure, proprietatea forestieră,
companiile forestiere sau administraţiile silvice, dar dacă vrem cu adevărat
va fi posibil.
De fapt chiar asta îşi propune revista noastră, şi de asemenea să asigure informarea proprietarilor de păduri,
pentru ca să poată să redobândească,
să administreze, să se bucure de roadele proprietăţii; să asigure loc în revistă
temelor de interes pentru actorii principali ai economiei forestiere.
Bine ai venit PĂDUREA NOASTRĂ,
şi drum bun!
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Cuprins

Adresa:
Str. Calea lui Traian, nr. 816,
Călimăneşti, 245600, judeţul Vâlcea
Telefon: 0744 372 595
www.nostrasilva.ro
contact@nostrasilva.ro
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Cuvânt înainte
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Păşunile şi pădurile, componente
constitutive ale sistemului ecologic, cer
omului, proprietarului lor, o atenţie deosebită, o conştiinţă permanent vie.
Administrarea acestor bunuri-proprietăţi în cadrul unei asociaţii sau federaţii este cea mai sigură şi eficientă
în vederea conservării integrităţii echilibrului ecologic.
Acest sistem de administrare poate
fi socotit vecin cu actul de sfinţire, de
conservare a naturii care este creaţia
lui Dumnezeu. Natura, firea neraţională, trebuie însoţită de raţionalitatea
persoanei umane. În felul acesta se face
părtaş, colaborator, împreunălucrător
cu Dumnezeu la păstrarea integrităţii frumuseţii naturii. Această natură,
prin puterea lui Dumnezeu, ne slujeşte
în păstrarea sănătăţii trupului şi înălţarea sufletului spre Creatorul naturii
neînsufleţite, neraţionale şi al nostru,
al omului creat după chipul lui Dumnezeu. Elementele terapeutice, componente ale naturii îşi fac efectul lor benefic
pentru noi oamenii şi în măsura în care

nu agresăm pădurea şi păşunea, prin
încălcarea legilor ştiinţifice de exploatare a naturii, a pădurilor şi păşunilor
în cazul nostru.
Societatea noastră de astăzi are nevoie de conştiinţa răspunderii ce se impune în viaţa noastră de zi cu zi pentru tot ce facem, pentru tot ce gândim.
Orice greşeală se poate corecta. Atunci
când greşim prin administrarea incorectă a pădurilor şi păşunilor, corectarea se face în timp foarte îndelungat şi de multe ori se pot pierde pentru
totdeauna unele componente ale acestor două bunuri, îndeosebi păşunea, în
componenţa căreia intră specii care,
dintr-o lipsă de conştiinţă în administrarea ei, pot dispărea pentru totdeauna.
În acest caz, săvârşim un mare păcat faţă de Dumnezeu; am stricat ceva
din zidirea lui Dumnezeu şi aceasta în
detrimentul sănătăţii noastre trupeşti.
La sfârşitul veacurilor, la învierea
obştească, natura, firea neraţională,
nu va dispărea, ci se va înnoi şi ea când

va fi „cer nou şi pământ nou” (Apocalipsa 21, 1).
Rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze cu înţelepciune şi râvna cuvenită pe toţi membrii Federaţiei Proprietarilor de Păşuni şi Păduri din
Romania-Nostra Silva în administrarea acestor proprietăţi private, bunuri
de utilitate publică - adică păstrarea
echilibrului ecologic al naturii, al creaţiei lui Dumnezeu în care locuim.
†PIMEN
ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ŞI
RĂDĂUŢILOR
preşedinte de onoare
al Federaţiei Proprietarilor de Păduri
şi de Păşuni din România
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Retrocedare

Proprietatea naţională, izvor de
putere, independenţă şi libertate
drepturile sale, numai puterea rămâne,
în sensul că Statul păstrează un rol de
îndeplinit. Astfel, apare Statul cu puterea sa, persoana cu libertatea şi dreptul său. Dreptul persoanei şi dreptul
Statului, doi contemporani ce se nasc în
aceeaşi zi, moment în care se prăbuşesc
privilegiile!
Sufragiul universal nu a schim-

nistraţiei publice de a aplica legea (căci
retrocedările sunt împiedicate de cele
mai multe ori de primar sau de prefect),
sau cazurile în care justiţia nu aplică
norma de drept, ci interpretarea trunchiată a acesteia (circulare ale miniştrilor sau ale altor autorităţi) se doresc
a fi „îndreptate” de o manieră nu europeană, cum se argumentează, ci în sti-

tiţia după bunul său plac.
Astăzi, în lumina principiilor constituţionale, justiţia este atât o datorie, cât şi un drept public, care se exercită prin delegare, astfel, nu mai poate
fi proprietatea nimănui, de ea fiind legată existenţa naţiunii întregi.
În faţa legii, opresiunea trebuie să
cadă, iar puterea să rămână. Opresiunea cade, adică persoana cucereşte

bat puterea politică în stăpân. Şi totuşi,
dreptul de proprietate, şi în special cel
al comunităţilor istorice de proprietari,
se doreşte şi astăzi a fi legiferat în mod
discreţionar şi perfid. Altfel, cum se
poate interpreta iniţiativa de a „remedia” disfuncţionalităţile administrative
de aplicare a principiului restitutio in
integrum, prin eliminarea restituirii în
natură? De ce eşecul sau refuzul admi-

lul abuziv al regimului comunist?
Nimeni nu spune adevărul: proprietarul ajunge să-şi ceară drepturile în
justiţie numai după ce comisiile locale şi judeţene de fond funciar fie îi resping cererea de retrocedare, fie refuză
să o soluţioneze. Numai în cazul în care
justiţia menţine soluţiile din faza administrativă a retrocedării, proprietarii
nemulţumiţi se adresează Curţii Euro-
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Sub regimul monarhiei absolute, regii găseau de cuviinţă să intervină direct şi prin acte personale, în administrarea justiţiei, substituind voinţa lor
efectelor legii sau acţiunii tribunalelor.
Ca să legitimeze aceste acţiuni, regele delegase exerciţiul justiţiei altora, pe
care nu o înstrăinase, întrucât o socotea
proprietatea sa, putând să exercite jus-
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pene a Drepturilor Omului.
Se cuvine ca legiuitorul să încerce
să rezolve punctul nodal al problemei
retrocedării: procedura administrativă
de soluţionare a cererilor trebuie modificată, trebuie modificată componenţa
comisiilor (până în 1945 comisiile de reformă agrară erau conduse de un judecător), astfel încât nu politicul să decidă
soarta proprietarilor şi a proprietăţii.
Judecătorii specializaţi în fond funciar ar trebui detaşaţi pentru a conduce
şi a tranşa problemele cel puţin la nivelul comisiilor judeţene – formarea profesională şi moralitatea magistratului
sunt, cel puţin pentru proprietari, garanţii incomparabile cu „neutralitatea”
omului politic.
Aşadar, nu numai justiţia trebuie
blamată pentru dosarele României la
CEDO. A ţinut cineva şi evidenţa hotărârilor în care judecătorii au hotărât
în favoarea proprietarilor şi au corectat
abuzurile comisiilor de fond funciar şi
a hotărârilor irevocabile care nu sunt
puse în executare de preşedinţii comisiilor de aplicare a legilor retrocedării?
Iţele retrocedării sunt încurcate de
factorul politic, acesta trebuie eliminat
din aplicarea legilor proprietăţii. Justiţia să fie învinuită numai atunci când
nu aplică legea şi să nu mai fie reţinută
şi infiltrată de puterea legislativă sau
de puterea executivă, căci dintre acestea trei numai justiţia nu poate şi nu
trebuie să fie politică.
Toate acţiunile oamenilor stau mărturie conştiinţei lor şi ei nu pot scăpa de
ea – îmi spunea un moşnean carpatin şi
drag prieten.
Pentru cauzele pierdute de Statul
Român la CEDO ar trebui introdusă o

răspundere civilă, patrimonială, atât
a judecătorilor care au dat soluţii prin
care s-au încălcat drepturi ale omului,
cât şi a funcţionarilor care au creat o
situaţie ilegală în faza administrativă
de retrocedare. Problema reală a societăţii româneşti în 2012 rămâne corupţia funcţionarilor chemaţi să aplice legea: „darurile orbescu ochii înţelepţilor
şi ridică cuvintele drepţilor” (Deuteronom 16,19; Sfânta Scriptură, ediţia din
1688).
Sunt aproape 10 ani de când Asociaţia Composesorală Borşa din Maramureş a obţinut o hotărâre irevocabilă
de retrocedare a 17.000 hectare pădure, iar Comisia Judeţeană a fost obligată să emită titlul de proprietate..., nici
până astăzi nu au intrat în posesie composesorii, mai mult, proprietatea a fost
distribuită pe criterii politice şi financiare (spre exemplificare: peste 6.000 de
hectare, pe care sunt amplasate minele din Borşa şi lacurile de decantare au
ajuns la Frank Timiş!). La fel se întâmplă şi cu Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, cu obştile de moşneni
devălmaşe de pe Valea Lotrului, cu proprietăţile comunelor politice din Transilvania, ori ale grănicerilor din Bistriţa – Năsăud şi Caransebeş; în aceeaşi
situaţie sunt în ţară mii şi mii de proprietari.
Omul politic contemporan se pare
că a găsit o singură soluţie problemei:
interzicerea retrocedării în natură! Însoţită de o argumentaţie vicleană: repararea unei nedreptăţi istorice pune
presiune pe bugetul statului! Totuşi,
orice om raţional pricepe că bugetul
statului este afectat atunci când se plăteşte 15% din valoarea proprietăţii fu-

rate de comunişti, nu când se restituie
vechiul amplasament, de al cărui uzufruct a beneficiat fără drept Statul mai
bine de 60 de ani.
Iată că orice nedreptate duce în
pântecele ei o altă nedreptate... iar orice minciună cheamă, fatal, după sine, o
altă minciună, mai mare.
Însă proprietarii de păduri şi păşuni ştiu că atunci când au pentru ce
lupta, dispare definitiv frica din inimile
lor. Motivarea interioară a proprietarilor vine şi din râvna pentru dreptate, ca
o moştenire deplină, păstrată cu sfinţenie din străbuni.
Este o provocare şi pentru această generaţie să păstreze şi să transmită mai departe teritoriul pur românesc,
căci toţi funcţionarii Statului tac mâlc
şi nu au nicio reacţie împotriva traficului de munţi şi codri şi a reţelelor de crimă organizată care ne ameninţă cu dezmoştenirea, dezrădăcinarea, iar mai
apoi cu exilarea şi trimiterea în pribegie, după modelul nomazilor, care nu
au o ţară sau un teritoriu al lor pe care
să le dăinuie familiile.
Dumnezeu să ne ajute ca prin această asociere generală în cadrul Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni
din România – Nostra Silva, prin colaborarea coordonată a tuturor capacităţilor morale şi intelectuale, să putem
redobândi proprietatea naţională, izvor
de putere, independenţă şi libertate!
Hristos a înviat !
Bogdan Ioan TUDOR TODORAN
preşedinte al Federaţiei Proprietarilor
de Păduri şi de Păşuni din România

MEMORIA DOCUMENTELOR

Dezbaterile Senatului la Reforma Agrară pentru
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş
Monitorul Oficial din 3 aprilie 1921
Senator Ion Culescu: „Pentru satisfacerea anumitor interese politice şi de
partid s-a căutat să se ponegrească, să
se aţâte urile şi patimile, s-a ajuns să se
spună că toţi proprietarii, fără excepţie,
sunt vinovaţi, sunt speculanţi, spoliatori
şi, în fine, au aruncat toate relele numai
pe seama proprietarilor”.
6

Senator Nicolae Romanescu: „În loc
de reformă agrară să nu facem, d-lor
senatori, demagogie agrară – demagogia, negaţiunea oricărei democraţii.”
Senator Dimitrie Dobrescu: „Facem
astăzi reformă nu fiindcă ne place să
o facem, nu pentru o nevoie de mică
importanţă, ci pentru ca să scăpăm de

revoluţiunea care ne aşteaptă, care ne
face să tremurăm, căci ne dăm bine
seama ce poate să iasă astăzi dintro revoluţie: ar însemna pieirea şi a
democraţiei şi a civilizaţiei noastre!
Astăzi facem împroprietărirea ca să
ridicăm pe ţăran, să facem din ţăran un
cetăţean care să nu fie victima tuturor
agitatorilor.”

Pădurea Noastră • Nr. 1 • mai 2012

Proprietăţi comunale

Doina BÎRNEŢIU
Venind din străbuni cu glia după
el, de care se legase şi de care îl legase, prin obţinerea acelor proprietăţi urbariale, poporul acesta mereu s-a zidit
şi s-a ridicat pe sine şi ţara, având nădejdea de nestrămutat că DUMNEZEU
este al ROMÂNILOR şi al ROMÂNIEI. Era fericit cu toate că era IOBAG şi
fusese legat de glie, dar pentru ca legătura să fie mai puternică se legase şi cu
sufletul de aceea glie, pe care nu o cunoştea, dar o simţea, fiind a lui şi a tuturor, o IUBEA – formând acel întreg al
comunităţii unde trăia. El era fericit (poporul) că avea ceva ce era al lui, o fărâmă, de unde ţâşnea speranţa. Şi a venit ziua în 02.03.1853 prin PATENTA
IMPERIALĂ, care dispunea ca parcelele de pământ folosite de iobagi să treacă
în proprietatea acestora. În fiecare clipă,
el, IOBAGUL, punea încă o piatră a speranţei pentru marea împlinire – UNIREA din 1918 – an dădător de vise, speranţe şi prosperitate.
Cei ce cu preţul vieţii au apărat glia
străbună în Primul Război Mondial se
văd în centrul atenţiei - UN REGE al
LOR şi al ŢĂRII – „ FERDINAND I,
prin graţia lui DUMNEZEU şi voinţa
naţională, Rege al României, la toţi de
faţă şi viitori”, promulgă marea LEGE
a REFORMEI AGRARE din 23 IULIE
1921.
Atunci în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş a răsărit un soare
numai al lor – al ţăranilor. De ce întreg?
Pentru că li se făcuse dreptate. Cineva

străin de sângele lor le-a întregit iubirea
de glie, dându-le în completare a proprietăţii urbariale, păduri, păşuni şi fâneţe
comunale (comune politice ale comunităţii sau comune etc.), astfel încat gospodăria ţărănească să sporească, ele au fost
în totalitate plătite de strămoşii noştri,
ani la rând.
A fost o perioadă de entuziasm general la primirea acelor proprietăţi (la
câmp 3 jug. cad., la deal 5 jug. cad. şi la
munte 7 jug. cad.), astfel că fiecare gospodărie avea cele necesare şi toţi locuitorii au avut dreptul pe „FUM de CASĂ”,
spre deosebire de cele urbariale, unde nu
aveau cote părţi toţi locuitorii satelor.
Astfel ţăranul român s-a văzut împlinit
şi mulţumit. Au urmat un şir lung de formalităţi, cu mare folos pentru comunităţile săteşti. Aici era centrul de greutate
al comunităţii în aceste asociaţii. Ţăra-

A sosit ora ADEVĂRULUI, a SPERANŢELOR şi a RESTITUIRILOR în
1989, dar ce păcat că ADEVĂRUL nu a
triumfat în totalitate, iar proprietăţile
nu au ajuns la destinaţie şi întregul nu
s-a putut forma.
Din 1989 o mână de oameni în fiecare comunitate au încercat să aducă la
normalitate comunităţile locale prin redescoperirea şi obţinerea proprietăţilor
avute – cele urbariale, cele ale sacrificiilor enorme făcute pentru plătirea lor la
statul român, dar toţi s-au lovit de răstălmăcirea legilor date. Şi aşa IOBAGUL s-a trezit cu mica proprietate urbarială (dacă a venit să o primească şi
pe aceasta) şi cu dorinţa reîntregirii proprietăţii date prin Reforma agrară din
1921.
Lansăm un strigăt de disperare toţi
cei din Transilvania, Banat, Crişana şi

nul român fiind un bun „economist” – a
spus: nu formăm două asociaţii, ci una
singură, având acelaşi scop de-a administra pădurile şi păşunile, fie ele urbariale sau comunale, care erau date pentru sporirea gospodăriei tărăneşti.
Aşa au luat o dezvoltare deosebită
COMPOSESORATELE în aceste zone,
care se preocupau de administrarea pădurilor, păşunilor şi fâneţelor, care aparţineau mai multor proprietari şi erau
folosite în comun, oricare ar fi fost provenienţa lor, oricum ar fi fost administrate
şi pe orice nume ar fi fost trecute în cărţile funduare.
Firul s-a rupt. Bucuria din gospodăriile ţărăneşti s-a destrămat în 1948.

Maramureş, la cei ce vor să ne audă –
ACESTE PROPRIETĂŢI COMUNALE
au fost ale gospodăriilor ţărăneşti şi aşa
trebuie să fie.
Nu am dori să credem că se vor împlini cele spuse: „NIMENI NU ESTE
ATÂT DE ORB, CA CEI CE NU VOR
SĂ VADĂ!”.
„ … dar cu NOI ESTE DUMNEZEU,
ŞI DREPTATEA LUI VA FI ÎN VEACUL VEACURILOR.”
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“Cu noi este DUMNEZEU,
înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi…”

DOAMNE AJUTĂ!
ÎNDREPTĂŢIŢII din
TRANSILVANIA, BANAT,
CRIŞANA şi MARAMUREŞ
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Proforest și Nostra Silva - speranță
în lupta pentru obiective comune
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Proforest – Asociaţia de proprietari
de terenuri forestiere private, întâmpină cu un gând bun înfiinţarea Federaţiei Nostra Silva şi publicarea revistei Pădurea noastră, ca pe cele mai
noi forme de manifestare şi exprimare
a punctelor de vedere ale proprietarilor
de păduri private din România!
Proforest a luat fiinţă în urmă cu
18 luni, urmând iniţiativa unui număr
de proprietari de terenuri forestiere, ca
urmare a lipsei de reprezentare la nivel
central a obiectivelor şi intereselor ce-

tul când am decis să mergem pe acest
drum democratic, dar asta nu ne-a făcut să renunţăm.
Suntem croiţi pe modele europene
funcţionale, pe care dacă le adaptăm în
mod corect la realităţile României, credem că putem determina o importantă
schimbare în bine în ceea ce priveşte
gospodărirea şi valorificarea superioară a pădurii românesti. Activitatea
Proforest a fost concentrată în special
în Bucureşti, aproape de factorii de decizie cu privire la destinele pădurii şi

de pădure au dezbătut probleme de pe o
agendă comună;
- organizarea periodică a unor demonstraţii practice de lucru în pădurile
membrilor Proforest, iniţiind totodată
şi cooperări cu facultăţile de profil silvic în vederea pregătirii studenţilor şi
angajării lor ulterioare de către membrii asociaţiei (v.foto - Răritură experimentală la Oituz, Bacău, 2011);
- prezenţa în grupul de lucru desemnat de către Ministerul mediului şi
pădurilor să elaboreze un set de norme

lor peste 860000 de proprietari de păduri private din România.
De-a lungul acestor 18 luni, Proforest a fost cea mai vibrantă voce ce a
solicitat iniţierea unui dialog real între
proprietarii de păduri private, autorităţile statului şi ceilalţi actori importanţi ai sectorului forestier românesc.
Lipsa unei culturi a dialogului în
lumea silvică, dublată de o reticenţă cu
rădăcini istorice faţă de ideea de asociere şi lucru în echipă pentru îndeplinirea unor obiective comune, au determinat ca realizările noastre să fie mai
mici decât aşteptările de la momen-

a proprietarilor acesteia, dar am lucrat
şi în vederea generării a cât mai multor
întâlniri a membrilor noştri în diverse
zone din ţară, unde îşi au pădurile.
Printre pricipalele acţiuni ce ne-au
definit ca iniţiatorul unei noi abordări
de soluţionare a provocărilor sectorului
forestier, punând proprietarii de păduri
private în centrul discuţiilor cu autorităţile domeniului, amintim:
- organizarea de mese rotunde la
care reprezentanţi ai autorităţii centrale pentru silvicultură, ai administratorilor de păduri, ai industriei de exploatare şi prelucrare, ai proprietarilor

moderne de amenajare a pădurilor României;
- prezenţa la lucrările Comisiei Camerei Deputaţilor pentru agricultură şi
silvicultură, prilej cu care am înaintat
propunerile şi recomandările Proforest
pentru modificarea spre simplificare a
Codului Silvic şi a Normelor tehnice de
aplicare a acestuia, astfel încât dreptul
la proprietate asupra pădurii şi a bunurilor lemnoase şi nelemnoase furnizate
de această să devină o realitate;
- organizarea unui seminar internaţional cu participanţi din 9 ţări şi ai
tuturor actorilor importanţi din secto-

rul forestier românesc - unic în ultimii
20 de ani prin natura diversa a participanţilor -, prilej de a aborda serios şi
de o manieră participativă, problemele
stringente ce grevează dreptul la proprietate privată asupra pădurii în România, generând starea de anormalitate ce conduce la abuzuri şi ilegalităţi,

lumea pădurii româneşti;
- iniţierea unui dialog constant, democratic, transparent cu ceilalţi actori
din sector şi mai ales cu factorii de decizie de la nivel central;
- generarea unei agende publice comune care să fie dezbătută spre soluţionare de către factori reprezentativi ai

ce definesc imaginea generalizată de
către mass media, sub care sunt percepuţi proprietarii de pădure şi ceilalţi
actori din sistem, pe nedrept spunem
noi (v. foto – Seminar 8-9 noiembrie,
2011, Bucureşti).
Problemele abordate cu determinare şi stoicism, uneori cu sentimentul
lovirii repetate cu capul într-un perete de beton (a se întelege de nepăsare,
dispreţ, neprietenie, interese contrare),
au fost:
- generarea unei imagini reale a
sectorului forestier şi a celor ce activea
ză în el, cu aducerea la suprafaţă atât
a probemelor şi a celor ce le generează,
cât şi a lucrurilor bune ce se petrec în

tuturor asociaţiilor şi instituţiilor relevante din sectorul forestier;
- înfiinţarea unui Consiliu Naţional
pentru Silvicultură, care să cuprindă
reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor
reprezentative şi care să lucreze activ
asupra elementelor din Agenda Publică
de comun acord agreată;
- iniţierea elaborării unei noi Strategii Forestiere Naţionale, una care să
aibă în centrul preocupărilor proprietarii de pădure privată şi interesele economice, sociale şi de mediu ale acestora;
- transferul administrării drumurilor forestiere ce deservesc păduri private către proprietarii de pădure privată

sau asociaţii ale acestora;
- acordarea de compensaţii de la
bugetul de stat, pentru orice pierdere
economica generată proprietarilor de
păduri private, ca urmare a implementării programelor de protecţie a mediului / biodiversităţii, de genul Natura 2000.
Ne dorim ca Nostra Silva şi revista Pădurea Noastră să acţioneze în acelaşi sens definit deja de Proforest, adică
a informării reale asupra problematicii din sectorul forestier, a unui dialog
permanent cu factorii de decizie, astfel încât proprietarii de pădure privată
să ajungă să se bucure de acest statut,
iar economia socială a zonei rurale din
România să cunoască o creştere importantă, bazată pe pădure şi bogăţiile pe
care aceasta le oferă.
Ne bucură faptul că baza de reprezentativitate a Nostra Silva este una
mult mai largă decat cea de care s-a
bucurat Proforest la momentul înfiinţării - fapt inerent, ţinând cont de natura proprietarilor, în cazul Proforest
fiind investitori străini cumpărători de
mari suprafeţe de pădure -, ceea ce sperăm să-i confere o mai mare atenţie din
partea autorităţilor statului.
Ne exprimăm deschiderea faţă de
lucrul în comun pentru creşterea puterii proprietarilor de pădure privată din
România, având la bază principiile dialogului transparent şi a dezbaterii la
obiect.
Succes, Nostra Silva!
Succes Pădurea Noastră!
Daniel Paul DIMA
Asociaţia PROFOREST
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Expunerea de motive a Reformei Agrare pentru
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş
Monitorul Oficial din 3 aprilie 1921
„Reforma pe care o facem azi, fiind mai
mult o reformă socială decât o reformă
economică, cei care au făcut răsboiul
sunt cei dintâi care trebuie să profite
de ea (...) Pentru izlaz se poate merge
cu exproprierea până la 50 ha, pentru
proprietarii particulari şi până la limita
necesară întreţinerii vitelor proprii

pentru composesorate, proprietăţi comunale sau urbariale. (...) Păşunile comunale cari se formează prin această
lege aparţin comunelor politice. (...)
Se urmăreşte şi completarea pădurilor
comunale în limita necesităţilor
locale. (...) La partea privitoare la
împroprietărie am prevăzut indi-

vizibilitatea loturilor pentru a se opri
fărâmiţarea proprietăţii, am înfiinţat
bunul de familie insesizabil compus
din casă şi pământul înconjurător şi
nu am permis ipotecarea pământului
ţărănesc (...)”.
9
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Decizia înființării Asociației
Administratorilor de Păduri
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Odată cu modificarea cadrului legal
care a condus la retrocedarea pădurilor
către vechii proprietari, au fost înfiinţate de către acestia, structuri proprii
de administrare.
Au avut loc mai multe întâlniri de
lucru organizate de Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România, la care
au participat mai mulţi şefi de ocoale
silvice private; s-a constatat cu această
ocazie că, la acest nivel nu sunt reprezentate interesele personalului silvic
care lucrează in sectorul privat; de asemenea nu sunt reprezentate interesele
ocoalelor silvice private nou infiinţate
în raporturile acestora cu proprietarii.
Pe parcursul desfăşurării actului
de administrare am constatat o serie de
probleme generate de faptul că nu există o comunicare biunivoca între aceste
structuri de administrare nou infiintate si autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură; legislaţia silvică, începând cu legea organica - Codul silvic- era perimată, în sensul că nu
mai corespundea cu realitatea din ţară
şi cu situaţia repartizării suprafeţelor
de pădure pe forme de proprietate.
În consecinţă, un grup de iniţiativă
a demarat consultările pentru înfiinţarea unei asociaţii, care să funcţioneze
la nivel naţional, care să ne reprezinte şi care să apere interesele ocoalelor
silvice private şi ale personalului silvic
angajat în aceste structuri de administrare a pădurilor.
Ca urmare în urma şedinţei din
luna iulie 2004 membrii fondatori au
stabilit că Asociaţia Administratorilor
de Păduri să fie o organizaţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit, având
caracter civic, respectiv asociaţia profesională a personalului silvic care administrează păduri, având ca scop:
a) Gospodărirea durabilă a pădurilor în interesul comunităţilor şi reprezentarea personalului silvic din structurile de administrare în relaţiile cu
factorii interesaţi;

b) Să fie - în conformitate cu prevederile legale în vigoare - un partener de
dialog cu Autoritatea Publică Centrală care răspunde de Silvicultură şi cu
Instituţiile Statului cu atribuţii în domeniu.
Tot cu ocazia acestei şedinţe s-a incheiat procesul verbal de înfiinţare,
s-au stabilit obiectivele şi colectivul de
lucru care să redacteze statutul şi care
să finalizeze dobândirea personalităţii
juridice.
In luna iulie 2007 a fost ales prin
vot Consiliul de Conducere al asociatiei
compus din 7 membri, si a fost stabilit
sediul asociaţiei in orasul Sălişte, Str.
Băii, Nr.1, jud. Sibiu.
Obiectivele asociaţiei noastre sunt
urmatoarele:
a) promovarea, la nivel naţional şi
internaţional a intereselor administratorilor de păduri;
b) Crearea unui cadru juridic şi instituţional modern pentru administrarea si gospodărirea pădurilor;
c) participarea la manifestările legate de domeniul de activitate pe plan
intern şi internaţional şi organizarea
de asemenea evenimente;
d) asigură reprezentarea internă şi
internaţională a administratorilor de
păduri;
e) asigură sprijinul pentru respectarea prevederilor din cadrul legislativ
specific în vigoare privitor la interesele
personalului angajat al structurilor de
administrare a pădurilor, în relaţiile cu
proprietarii de păduri;
f ) Sprijinirea şi/sau crearea de parteneriate cu organizaţii şi instituţii implicate în domeniul silvic;
g) Programe de instruire şi formare
şi activităţi de informare;
h) Editarea de materiale informative privitoare la domeniul de activitate,
articole în massmedia legate de administrarea, gospodărirea durabila protejarea şi conservarea pădurii;
i) Cursuri şi programe de educaţie

ecologică şi de instruire a factorilor implicaţi în gospodărirea pădurilor şi activităţi economice directe.
j) Alte activităţi cu specific silvic.
Mai jos redau o serie de motive care
au condus la aderarea ocoalelor silvice
infiinţate de proprietarii de pădure la
AAP:
• Modificarea cadrului legal: Apariţia legii 1/2000 prin care o mare parte
a fondului forestier a trecut din proprietatea statului in proprietate privata.
(aprox. 2 milioane ha);
• Necesitatea administrării mai eficiente a pădurilor private;
• Necesitatea obţinerii personalităţii juridice de către ocoalele silvice private;
• Necesitatea unui dialog permanent cu autoritatea publică centrală
care răspunde de silvicultură în administrarea pădurilor şi pentru apărarea
sectorului silvic privat în faţa presiunilor constante din partea RNP-Romsilva;
• Administrarea în stransă corelare cu interesele proprietarului;
• Nemulţumirea proprietarului
faţă de costurile ridicate de administrare prin RNP şi veniturile mici, practic cvasiinexistente, rezultate in urma
acestei administrări.
In continuare vom puncta câteva
din avantajele imediate rezultate ca o
consecinţă a infiinţării asociaţiei noastre:
• Strânsa legătura între proprietarul de pădure şi administrator, cu implicarea directă a acestuia în luarea
deciziei asupra proprietăţii sale;
• Administrarea pădurilor in sistem propriu este primul pas în implementarea economiei de piaţă funcţionale în România prin lărgirea sistemului
de servicii;
• Rapiditate şi flexibilitate în luarea deciziilor (lipseşte structura piramidală a RNP, respectiv ocol-direcţie
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silvică- serviciu tehnic în aparatul regiei- Director General;
• Existenţa personalităţii juridice
la nivelul ocoalelor silvice proprii, fapt
care le diferenţiază faţă de ocoalele silvice aparţinând Regiei Naţionale a Pădurilor RNP Romsilva (la momentul
actual nici direcţiile silvice nu au personalitate juridică);
• Costuri de administrare mai mici;
• Un mai bun control al respectării regimului silvic de către autoritate;
• O alternativă funcţională pentru a se asigura administrarea fiecărui
hectar de pădure;
• Un actor important în acţiunea de
creştere a suprafeţei de pădure a Ro-

administrează 902.494,73 ha;
• 2007- 113 ocoale silvice private
care administrează 1.317.477,24 ha;
• 2010- 134 ocoale silvice private
autorizate şi cu personalitate juridică;
• 2012 – 139 ocoale silvice private
care administrează 1.178.576 ha.

mâniei.
Evoluţia infiinţării ocoalelor private:
• Autorizaţia nr. 1/ 2002-Infiinţarea primului ocol silvic privat, O.S. Bănia- în Caraş Severin;
• 2002- 26 ocoale private, care administrau 336.566,18 ha;
• 2003- s-au mai infiinţat 24 ocoale
private, rezultând un total de 50 ocoale private care administrau 585.973,61
ha;
• 2004- s-au mai infiinţat 39 ocoale
private, rezultând un total de 89 ocoale private care administrau 873.605,38
ha;
• 2005- 94 de ocoale private care

Ca proiecte de viitor ale asociaţiei
noastre menţionez: Organizarea Congresului de silvicultură Est-european
în cursul acestui an; participarea în
grupurile de lucru pentru realizarea
legislaţiei subsecvente codului silvic şi
impreună cu proprietarii intenţionăm
să sprijinim Asociaţia Proprietarilor
de Fond Forestier (asociaţia proprietarilor care au infiintat structuri proprii
de administrare a pădurilor).
In incheiere doresc să subliniez căteva probleme de actualitate în gospodărirea pădurilor, probleme care afectează întreg sectorul silvic:
- neconcordanţa între contravenţii
si infracţiuni, contravenţiile şi infrac-
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Ca o prognoză, procesul de infiinţare sau desfiinţare a ocoalelor silvice private este unul dinamic, deoarece
acestea sunt structuri proprii de administrare a pădurilor infiinţate de către
proprietari şi funcţionează în baza autorizaţiei pe care o emite, sau retrage
autoritatea publică centrală care răspunde de silivcultură.

ţiunile silvice sunt tratate mult prea
superficial in actul de justiţie, considerându-le ca fapte care « nu prezinta pericol social», se ignoră sistematic
prejudiciul adus mediului prin faptele
savârşite asupra pădurii;
- bulversarea sistemului legislativ
generată de desele modificări ale codului silvic funcţie de interesele de moment ale legiuitorului;
- necorelarea legislativă între actele
normative şi legislative emise de autorităţi (ex.Ministerul Finanţelor Publice, M inisterul M ediului si Pădurilor)
care generează interpretări nedorite şi
uneori abuzive ale reprezentanţilor autorităţii de control;

- puncte de vedere divergente intre
Direcţia Biodiversităţii şi Directia Generala Păduri din cadrul Ministerului
Mediului si Pădurilor;
- repetatele incercări de modificare
a Legii 46/2008 - Codul Silvic la iniţiativa unor parlamentari, în sensul administrării pădurilor proprietate a unităţilor administrativ - teritoriale de
către RNP- Romsilva.
Vasile ALEXA
Asociaţia Administratorilor
de Păduri
11
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Asociaţia Forestierilor din România
- ASFOR, în contextul actual

Nicolae Ţucunel
ASFOR
In 12 mai 2011, cu un an in urma
deci, la Adunarea Generala a Asociatiei Forestierilor din Romania, au avut loc
schimbari importante in conducerea asociatiei.
Consiliul Director format din 21
membrii a adus in componenta sa societati comerciale de exploatare sau prelucrare a lemnului care nu au mai facut
parte pana la aceasta data din organismul deliberativ al asociatiei.
A fost de asemenea ales, prin votul
delegatilor prezenti la Adunarea Generala, un nou presedinte in persoana lui Nicolae Ţucunel. Prin aceasta a fost realizat desideratul de a a avea in structura
de conducere a asociatiei oameni impli-

cati direct in activitati economice.
Astazi foarte multe dintre firmele de
profil din Romania se confrunta cu dificultati unele chiar au fost nevoite sa-si
inceteze activitatea in ultimii ani.
Desigur ca in cadrul asociatiei ne-am
pus problema unei analize pe care am si
facut-o si putem arata cateva din problemele pe care le-am identificat.
In primul rand este absolut necesar
ridicarea gradului tehnologic pe care il
au firmele noastra. Inca lucram cu tehnica foarte veche atat in domeniul exploatarii cat si al prelucrarii primare a lemnului.
Din aceasta cauza mult material este
depreciat, iar pierderile sunt foarte mari.
Dotarea fondului forestier cu o retea de
drumuri foarte redusa fata de necesar
este una din cauzele pentru care tehnologiile sau tehnica moderna folosita in alte
tari cu relief asemanator, nu poate fi folosita si la noi. Acesta retea de drumuri
ar trebui dupa calculele noastre sa ajunga in urmatorii ani de la o densitate de
aproximativ 6,0 ml/ha cat este astazi la
cel putin 9,0 ml/ha.
In activitatea de prelucrare primara a lemnului exista foarte multe unitati
mici cu o dotare precara care nu pot sa
realizeze o valorificare corecta a buste-

nilor.
Acestea se multumesc sa realizeze
prima operatiune dintr-un flux tehnologic mult mai amplu, respectiv doar debitarea a ceea ce nu le permite sa realizeze
un prêt bun pentru produsele lor.
Liniile de sortare, verde sau uscata,
aburitoarele sau uscatoarele sunt cele
care permit o prelucrare mai avansata
a lemnului si binenteles obtinerea unor
preturi mai bune. Costurile sunt la nivelul celor europene, dar preturile nu pot fi
la acelasi nivel din cauza calitatii scazute a produselor.
Noi consideram deasemenea ca o
apropiere mai mare intre asociatiile patronale care opereaza cu lemn ar fi de natura sa sustina mai bine interesul nostru al tuturor in relatiile cu institutiile
statului.
O colaborare mai stransa intre asociatiile patronale din industria de exploatare si prelucrare a lemnului, alte organizatii de tip neguvernamental care au
ca preocupare padurea,
Universitatea si institutiile media,
credem ca pot contribui in mod eficient
nu numai la schimbarea imaginii publice a sectorului nostru de activitate dar si
la cresterea eficientei tuturor activitatilor legate de padure.

MEMORIA DOCUMENTELOR

Raportul Comitetului Delegaţiilor de la Senat
asupra Reformei Agrare pentru Transilvania,
Banat, Crişana şi Maramureş
Monitorul Oficial din 18 mai 1921
[la finalul dezbaterilor din Senat]
Senator Preot Ion Câmpeanu:
„Ca adevărat ardelean de baştină şi ca
adevărat român în România-Mare, ca unul
care am în mâinile mele firul roşu a acelor
12

sforţări groaznice ale ţăranului român, fiind eu însumi fecior de opincar, ca unul
care am suferit nu numai robia politică ci
şi cea sufletească când cu patru jandarmi
mi s-a impus înaintea altarului să slujesc

în ungureşte şi am refuzat, (aplauze) ca
unul care am fost pribeag în Moldova, ca
unul care acum mă văd liberat (aplauze)
vă aduc mulţumirile mele tuturor cari au
depus atâta muncă (vii aplauze).”
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Piaţa lemnului

Ce reprezintă Forestry & Fordaq?

Portalul www.forestry.ro a apărut
la începutul anului 2001, poziţionat
programatic ca un mediu de comunicare, de analiză şi observaţie pentru întreg sectorul forestier. În scurt timp,
peste 3 000 de profesionişti din administraţia privată şi de stat a pădurilor,
din exploatări forestiere şi prelucrarea
primară a lemnului, au devenit abonaţi ai newsletter-ului www.forestry.
ro. Dezvoltarea unui software legislativ, dedicat specialiştilor din domeniul
silvic, a fost o a doua direcţie de dezvoltare strategică. Selectarea şi analiza legislaţiei a contribuit de asemenea
la focalizarea mult mai atentă asupra
dezvoltărilor în strategiile şi politicile
publice. Din 2003 latura comercială a
căpătat consistenţă, prin parteneriatul
cu portalul www.fordaq.com, principalul portal european al industriei lemnului. Această dezvoltare a permis un
acces mult mai facil la informaţii despre piaţa lemnului, o bază de date a firmelor din industria lemnului, promovare şi marketing pe nivel naţional şi
internaţional pentru 1200 firme, membre la acel moment 2003 ale portalului
www.forestry.ro.

Dezvoltarea Fordaq
Între timp, portalul www.fordaq.

Forestry & Fordaq
astăzi
În România, Forestry & Fordaq
sunt un furnizor de servicii pentru peste 5000 de firme din industria lemnului. Peste 7000 de profesionişti din
sector sunt abonaţi ai newsletter-ului
Forestry & Fordaq. Latura de analiză
a strategiilor şi politicilor publice a rămas o constantă în toţi aceşti ani. Suntem un mediu de comunicare între proprietarii şi administratorii de păduri,
industria de prelucrare primară şi secundară a lemnului în primul rând pe
plan naţional, iar pentru firmele interesate prin intermediul Fordaq, asigurăm conexiunea cu piaţa mondială a
lemnului. Software-ul legislativ “Legislaţie Silvică” a evoluat prin parteneriatul încheiat cu I ndaco, un reputat furnizor de consultantă legislativă din top
3 naţional, colecţia de legislaţie silvică
fiind integrată într-un software legislativ complet, care oferă legislaţie actualizată cu vesiuni consolidate la zi ale
actelor normative. Programul oferă şi o
impresionantă colecţie de jurispruden-

ţă (peste 30000 speţe), o bază de documentare solidă atât pe domeniul silvic,
cât şi financiar-contabil, comercial, de
retrocedare a proprietăţilor, etc.

Scurtă retrospectivă asupra
retrocedării pădurilor
La începutul anului 2000, peisajul
proprietăţii şi administrării pădurilor
era mult diferit fată de cel de astăzi.
Avusese loc doar prima etapă a procesului de retrocedare: cea a proprietaţilor mici sub 1 ha, în baza Legii 18/1991.
Lăsate fără o administraţie silvică, extrem de fărâmiţate, fără delimitare în
teren de multe ori şi prea mici pentru a
prezenta interes decât pe termen foarte scurt, aceste proprietăţi au fost devalizate în interesul comun al micilor
firme de exploatare şi prelucrare, profitorilor din rândul administraţiei silvice şi administraţiei locale, de multe ori
cu concursul proprietarilor înşişi. Perioada 1991-2000 reprezintă păcatul originar al silviculturii şi retrocedării pădurilor. Acest păcat originar a umbrit
procesul istoric al retrocedării pădurilor către proprietarii lor de drept. Perioada 1997-2000 este şi perioada învrăjbirii proprietarilor cu corpul silvic, corp
silvic prins la mijloc între indecizia factorului politic de a-şi pune în aplicare
decizia de retrocedare a proprietăţilor
şi dorinţa legitimă a viitorilor proprietari pentru înfăptuirea acesteia.
Refacerea formelor asociative istorice tradiţionale de gospodărire a pădurilor din regiunile grănicereşti, a composesoratelor specifice Ardealului, a
proprietăţii indivize în devălmaşie şi
a asociaţiilor de cumpărare din Muntenia, a puternicelor obşti vrâncene şi
retrocedarea pădurilor către acestea
reprezintă etapa cea mai semnificativă a retrocedării pădurilor în perioada
2001-2005. Organizarea comunitară
şi structurarea comunităţilor săteşti,
apariţia unor entităţi cu forţă economică şi spirit antreprenorial în mediul
rural, folosirea locală a resurselor, reprezintă marele câştig al acestui pro-
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Cătălin TOBESCU

com s-a dezvoltat foarte mult prin achiziţia în 2005 a portalului www. ihb.
de, principalul portal al industriei lemnului din Germania, Austria şi Elveţia. Din acel moment, Fordaq a rămas
practic singurul portal cu acoperire pe piaţa europeană pentru industria lemnului. Au urmat în 2006-2009,
dezvoltarea sucursalelor pe piaţa chineza, Asia de Sud Est, pe continentele
americane, Fordaq devenind o platformă globală pentru piaţa lemnului. Portalul este tradus automat în 12 limbi
(în română din 2003 - graţie parteneriatului cu www.forestry.ro). Din 2005
call-centerul pentru suport al Fordaq
pentru pieţele globale este localizat în
Bucuresti (sunt 40 oameni în echipă),
fiind dezvoltată şi o firmă de servicii IT
(Anais Computers) cu peste 50 angajaţi. Putem spune că am atras în România o investiţie puternică, o firmă care
oferă servicii globale.
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ces istoric.
Retrocedarea pădurilor către unitaţile administrativteritoriale a fost a
treia componentă majoră a retrocedării pădurilor. Controlul comunităţilor
asupra administrării acestor păduri
este mult diluat, influenţa şi interesele politice sunt pregnante. Acolo unde
acest tip de proprietate este semnificativ (Bistriţa, Braşov, Arad, Sibiu, etc),
beneficiile pentru comunităţi sunt majore.

interesele proprietarilor de pădure sa
fie reprezentate şi respectate.

Proiecte comune

La mai mult de 20 de ani de la începerea procesului de retrocedare a pădurilor, este timpul ca adevăraţii proprie-

Forestry & Fordaq fiind un mediu
de comunicare şi analiză, asociaţiile reprezentative din sector reprezintă partenerii noştri naturali. Pentru o
bună reprezentare a sectorului, trebuie sa fie funcţionali 3 piloni: o asociaţie
a proprietarilor de pădure (Federaţia
Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din
România), o asociaţie a industriei lemnului (Asociaţia forestierilor din România- ASFOR) şi o asociaţie profesională
a corpului silvic (Asociaţia Administratorilor de Pădure - AAP, Societatea
“Progresul Silvic” sau un Colegiu al inginerilor silvici). Forestry & Fordaq îşi

tari de păduri să îşi afirme identitatea,
să se lepede de păcatul originar şi efectele acestuia în retrocedarea pădurilor
(fărâmiţare a proprietăţilor, tăieri ilegale, lipsa administraţiei silvice, lipsă cadastru, retrocedări ilegale, relaţie
tensionată cu corpul silvic) şi să îşi împlinească vocaţia istorică: o gospodărire durabilă a pădurilor, folosirea locală
a resurselor, dezvoltarea proprietăţilor ca exploataţii forestiere viabile economic, recunoaşterea şi compensarea
funcţiilor de protecţie ale pădurilor, resetarea politicilor de mediu astfel încât
să respecte dreptul de proprietate.
Dezvoltarea unei structuri asociative naţionale puternice şi reprezentativă a proprietarilor de păduri, este în
mod evident, singura soluţie pentru ca

propune să fie parte şi să medieze dialogul între aceste structuri, astfel încât
să se ajungă la o agendă publică comună a acestora, în relaţia cu puterea politică atât de inconsecventă şi de lipsită
de proiecte.
Aceste structuri ale societăţii civile
sunt cele care trebuie să propună obiective ale strategiilor publice pe domeniul forestier, să asigure continuitate
în implementarea acestor politici, prin
urmărirea aplicării legislaţiei privind
elaborarea politicilor publice şi transparenţei decizionale. Suportul legislativ există, trebuie doar ca societatea civila să impună respectarea drepturilor
sale. Rolul Forestry & Fordaq este de
mediu, de analiză şi comunicare, parteneriatul cu FPPPR este unul natural
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Federaţia Proprietarilor de
Păduri şi Păşuni - o necesitate
istorică

în acest sens.
Dintre serviciile noastre, consultanţa legislativă poate fi un serviciu de interes pentru proprietarii de pădure sau
formele asociative ale acestora.
Un mare potenţial îl are latura comercială legată depiaţa lemnului. Forestry & Fordaq găzduiesc secţiuni specializate dedicate licitaţiilor de masă
lemnoasă fasonată şi pe picior, pentru
utilaje forestiere. Pe site se regăseste de
asemenea un foarte bun I ndex de preţuri pentru pieţele globale reprezentative pentru diferite specii şi sortimente,
index care poate oferi informaţii foarte
bune privind miscările pieţei lemnului.
Ne dorim să implementăm un proiect de transparentizare a pieţei naţionale pentru masa lemnoasa pe picior,
prin adăugarea în sistem a rezultatelor
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licitaţiilor de masă lemnoasă fasonată.
Aceste informaţii legate de preţuri
medii pe regiuni şi naţional, pot ajuta
atât proprietarii de păduri cât şi ocoalele silvice şi firmele de exploatare, în a
stabilii preţul corect la vânzarea masei
lemnoase. Există multe alte posibilităţi
de colaborare legate de proiecte comune
- silvoturismul spre exemplu - sau colaborarea editorială la o revistă a proprietarilor de pădure şi păşune.
Ne dorim un parteneriat extins cu
FPPPR, dar pentru început trebuie să
susţinem dezvoltarea acesteia. Parafrazând, pentru început trebuie să ne gândim ce putem face noi pentru dezvoltarea federaţiei şi abia apoi ce poate face
aceasta pentru fiecare dintre noi.
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Breviar legislativ

Breviar Legislativ 2012
Preturi de referinta principale:
Rasinoase:
Buşteni pentru cherestea- m3- 199,23 lei
Fag:
Buşteni furnir estetic- m3- 378,35 lei
Buşteni furnir tehnic- m3- 317,06 lei
Buşteni pentru cherestea- m3- 198,20 lei
Stejar, Gorun:
Buşteni furnir estetic- m3 - 1.198,92 lei
Buşteni furnir tehnic -m3- 921,62 lei
Buşteni pentru cherestea -m3 - 416,33 lei
Hotărâre nr. 89 din 21/02/2012
Intrare in vigoare: 23/02/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 23/02/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
Elemente principale din bugetul de venituri si cheltuieli al Romsilva (mii lei):
Venituri totale:
1.268.935
Cheltuieli cu personalul:
538.071
Cheltuieli cu prestaţiile externe:
309.801
Nr. mediu de salariaţi total:
17.250
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană):
1.841
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total
personal mediu (metri cubi masa lemnoasă/persoană):
591 mc
Profit:
46 000 lei

Comuniunea
Stăpânilor de Munți și Codri
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Ordin nr. 785 din 02/02/2012
Intrare in vigoare: 09/02/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 09/02/2012
pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase
prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

www.csmc.ro

MEMORIA DOCUMENTELOR

Senatul – sesiunea extraordinară din 12 aprilie 1922
Monitorul Oficial din 30 aprilie 1922
MAJESTATEA SA REGELE
FERDINAND:
„Domnule Preşedinte,
Domnilor Senatori,
Constat cu vie satisfacţie că Senatul a
îmbrăţişat cu căldură cauza vrednicei

Noastre ţărănimi şi este hotărât de a
continua şi a desăvârşi aplicarea legilor
agrare, nu numai în vechiul regat, ci
şi în toate ţinuturile întrunite în patria
comună. Terminarea acestei mari opere,
înlătu-rând nedreptăţile acolo unde s-au
ivit, constituie cea mai sigură chezăşie

pentru menţinerea şi întărirea ordinei
sociale în Stat. Pentru mine, soluţionarea
definitivă a acestei chestii, pentru care
dela suirea Mea pe Tron port cea mai
mare şi mai necontenită solicitudine, va fi
o adevărată satisfacţie sufletească.”
15
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Breviar legislativ
Ordin nr. 888 din 23/02/2012
Intrare în vigoare: 24/02/2012
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
133 din 24/02/2012
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru
aprobarea bunelor condiţii agricole şi de
mediu în România.
Principala modificare legata de intretinerea pajistilor:
« Art.1 alin. 2 ... Întreţinerea pajiştilor
permanente prin asigurarea unui nivel
minim de păşunat de 0,3 UVM /ha şi/
sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe
an, evidenţiate în registrul activităţilor
desfăşurate pe pajiştile permanente,
completat la zi, conform modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură . »
Hotărâre nr. 136 din 13/03/2012 Intrare în vigoare: 15/03/2012
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
169 din 15/03/2012

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului
pentru mediu, al Administraţiei Fondului
pentru Mediu, precum şi a Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu
în anul 2012.
Veniturile estimate din taxele pe vinzarea masei lemnoase pe picior:
“o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/
sau a materialelor lemnoase obţinute de
către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de
foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali,
pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor
25.650.000 lei”
Lege nr. 54 din 19/03/2012
Intrare în vigoare: 30/03/2012
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
201 din 27/03/2012
privind desfăşurarea activităţilor de picnic
Obiectul si scopul legii:
“Art. 1. - Prezenta lege reglementează

activităţile de picnic, desfăşurate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau
al unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 2. - Prezenta lege are ca scop prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului
negativ asupra mediului, asupra stării de
sănătate a populaţiei, generat de practicarea inadecvată a activităţilor de picnic.“
Ordin nr. 1108 din 23/03/2012
Intrare în vigoare: 29/03/2012
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
210 din 29/03/2012
privind modificarea lit. c) a art. 3
din Metodologia de acordare a
compensaţiei pentru pierderea de venit
corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de
protecţie înfiinţate pe terenurile agricole,
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 649/2008
Dosarul de acordare a comensatiei se
poate baza pe:
“c) copia documentaţiei cadastrale pentru suprafaţa efectiv ocupată cu perdeaua
forestieră de protecţie sau adeverinţă

MEMORIA DOCUMENTELOR

Raportul Comitetului Delegaţiilor de la Senat
asupra Reformei Agrare pentru Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş
Monitorul Oficial din 11 mai 1921
„În părţile ardelene păşunile şi pădurile
comunale sunt o necesitate absolută.
Adversarii păşunilor comunale nu cunosc stările şi oamenii Ardealului. Dar
înfiinţarea de păşuni şi păduri comunale noi mai este şi o reparare a unei
nedereptăţi a deceniilor din urmă. Urma
ca dreptul foştilor iobagi, rămas în suspensie prin Patenta împărătească dela
1854, să fie regulat ulterior prin o lege
specială. Această lege, legea de segregare, s-a adus în anul 1871 şi dispunea
ca foştii iobagi şi curialişti (taxalişti,
jeleri) să fie despăgubiţi cu părţi de
păşune şi de pădure, pentru dreptul ce
au fost avut de a păşuna vitele pe izlazul fostului domn de pământ, de a se

16

aproviziona cu lemne de foc şi de clădiri,
ba chiar pentru vânzare. Bine înţeles,
avea să li se dea partea ce corespundea extensiunii dreptului lor, care trebuia să fie stabilit într-o conscripţie de
la 1819 – 1820. Această conscripţie a
fost alcătuită în mod tendenţios; astfel pentru comune întregi acest drept
a fost cu totul înlăturat. Procedura de
segregare s-a început; dar ea nu s-a terminat. O serie întreagă de procese s-au
născut în legătură cu segregarea, procese pierdute, căci drepturile bieţilor
iobagi români lipseau din conscripţie;
iar justiţia egoistă a adversarilor noştri
nu admitea, în aceste procese, dovedirea prin martori, de cari mai erau încă

mulţi în viaţă. Iată pentru ce am zis că
înfiinţarea de păşuni şi păduri comunale noi repară şi o mare nedreptate”.
„Ştim că pădurile comunale au şi adversari; dar aceştia uită că tocmai
acei plugari sunt mai luminaţi şi mai
înstăriţi, cari au păşuni şi păduri comunale îndestulătoare. În judeţele BistriţaNăsăud, Braşov, Târnava-Mare şi Sibiu
sunt 903.000 hectare avere comună;
iar în judeţele Ciuc, Murăş-Turda, Odorheiu şi Trei-Scaune abia 183.000 hectare. O comparaţie, la faţa locului, între
gospodăriile locuitorilor din primele
judeţe cu cele din urmă va dezarma şi
pe cel mai îndărătnic adversar”.
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Memorandum din 26/01/2012
Intrare în vigoare: 10/04/2012
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
241 din 10/04/2012
de înţelegere dintre Guvernul României
şi Banca Mondială privind parteneriatul şi
sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în
România şi modernizarea administraţiei
publice*)
Prin memorandumuri semnate la inceputul anului, Guvernul Romaniei a solicitat asistenta tehnica Bancii Mondiale,
Bancii Europene de Reconstructie Dezvoltare si Bancii Europene de Investitii
pentru atragerea finantarilor din fonduri
europene, aceasta consultanta urmind a
fi platita din fondurile europene respective.
Pct III alin 9. ”Următoarele sectoare au fost
identificate de către Guvernul României
la momentul semnării acestui memorandum ca fiind cele în care este necesară
cel mai urgent expertiza tehnică a Băncii

Mondiale, precum şi sprijinul acesteia în
vederea consolidării absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune: (i) sectorul
de mediu; (ii) transporturile; (iii) politica
pentru zonele sărace şi defavorizate economic; (iv) adaptarea la schimbările climaterice; (v) dezvoltarea regională; (vi)
reforma administraţiei publice, inclusiv
a relaţiilor dintre administraţia centrală
şi administraţia locală; (vii) coordonarea
acţiunilor la nivel central; şi (viii) dezvoltarea resurselor umane.”
Hotărâre nr. 258 din 03/04/2012
Intrare în vigoare: 20/04/2012
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
260 din 20/04/2012
privind aprobarea Listei cuprinzând 26
de obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectării
torentelor din zonele forestiere, precum
şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora.
Valoarea totala a investitiilor aprobate
este de peste 30 000 000 lei, beneficiar fiind in exclusivitate fondul forestier pub-

lic, investitiile urmind a se realize prin
intermediul directiilor silvice.
IX. Memorandum din 21/03/2012 Intrare în vigoare: 23/04/2012
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
267 din 23/04/2012
de înţelegere privind implementarea
mecanismului financiar SEE 2009-2014
între I slanda, Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul
României, denumit în continuare statul beneficiar, denumite în continuare
împreună părţile*)
Valoarea totala a finantarii: 176.443.750
euro.
Alocari de interes pentru domeniul forestier prin sistemul de granturi acordate
de statele semnatare (Norvegia, in principal):
- managementul şi protecţia mediului;
- schimbări climatice şi energie regenerabilă;
- societatea civilă;

MEMORIA DOCUMENTELOR
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eliberată de primăria pe raza căreia se
realizează perdeaua forestieră pentru
suprafaţa efectiv ocupată de aceasta;”.

Dezbaterile Adunării Deputaţilor la Codul Silvic
2-4 aprilie 1910
Take Ionescu: „D-lor, o chestiune ca
aceasta, care regulemantează proprietatea moşnenilor, este o chestiune
foarte dificilă, şi cu toate că am cunoscut multe daraveri de felul acesta, cu
toate că sunt un om care pot să pricep
lesne, cu toate cunoştinţele mele juridice (...) vă declar că nu sunt în stare”.
I. I. C. Brătianu: „(...) recunosc că chestiunea în sine a moşnenilor este o chestiune de un ordin general şi este în drept
Parlamentul să ceară ca să fie dezbătută
în sine, iar nu ca o aneză a unui cod silvic. (...) ţin să declar azi că, în chestiunea

moşnenilor, noi suntem totdeauna
partizani hotărâţi ai proprietăţii divize,
individuale, însă voim ca chestiunea
moşnenilor să se rezolve astfel încât
cei slabi să nu fie exploataţi, jigniţi şi
deposedaţi de ceilalţi, cum s-a procedat
până acum. (Aplauze prelungite). Prin
urmare, în soluţiunea căutată trebuie
să avem totdeodată în vedere nu numai principiul diviziunii, dar şi garanţia
necesară de drepturi. Se impune aici
intervenţia nu a guvernului, cum zicea
d. Take Ionescu, dar intervenţia Statului,
care trebuie să fie totdeauna prezent
unde e de apărat cei slabi în contra ce-

lor tari, pentru ca inichitatea şi jaful să
nu se producă. (Aplauze prelungite).”;
N. Fleva: „Nu cred să fie vreun partid
în ţară la noi, care să nu aibă, pentru
această clasă interesantă a moşnenilor,
solicitudinea pe care a arătat-o cu
atâta vervă onor. nostru coleg d. Titu
Frumuşanu. Dar, d-lor, tocmai această
solicitudine trebuie să o prezentăm
şi ţării şi moşnenilor în aşa chip, încât
să nu aibă aerul unui amor platonic,
sau prea exagerat; să nu facem ca
maimuţele cari îşi strâng copii în braţe
până le iese sufletul.”
17
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Hotărârea Consiliului
Reprezentanţilor Federaţiei
Nostra Silva

18

Consiliul Reprezentanţilor Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni
din România – Nostra Silva, întrunit
în şedinţă în data de 15 martie 2012,
la Sfânta Mănăstire Putna, judeţul Suceava adoptă următoarea hotărâre:
Art. 1 Se aprobă înfiinţarea editurii
NOSTRA SILVA, ca societate comercială cu acest domeniu de activitate, şi în
cadrul ei a unei reviste cu denumirea
“Pădurea Noastră”, precum şi dezvoltarea portalului internet al Federaţiei
www.nostrasilva.ro. În măsura în care
denumirea societăţii sau revistei nu vor
fi înregistrabile, se vor elege alte variante dintre cele discutate şi consemnate în procesul-verbal de şedinţă. Se împuternicesc în acest sens Istvan Tőke şi
Bogdan Ioan Tudor Todoran.
Art. 2 Se aprobă înfiinţarea sau preluarea unei societăţi comerciale care să
aibă ca obiect de activitate, printre altele, scrierea de proiecte pentru fonduri
europene, executarea de lucrări de amenajare a pădurilor şi păşunilor, măsurători cadastrale, audit forestier. Aceste
activităţi se vor putea desfăşura şi printr-o subunitate sau departament al Federaţiei, dacă nu se optează pentru o societate comercială. Se împuternicesc în
acest sens Istvan Tőke şi Bogdan Ioan
Tudor Todoran.
Art. 3 Se aprobă demararea unui
proces împotriva Statului Român pentru obligarea acordării subvenţiilor
pentru ariile protejate, a subvenţiilor
pentru toate tipurile de restricţii, precum şi notificarea Comisiei Europene
cu privire la aceste probleme. Se împuternicesc cu privire la această problemă
Ion Firizoiu, Dumitru Cocotă, Istvan
Tőke şi Bogdan Ioan Tudor Todoran.
Art. 4 Se aprobă înfiinţarea de filiale judeţene, teritoriale sau regionale în zonele în care nu sunt constituite organizaţii reprezentative, urmând
ca preşedintele şi preşedintele executiv al Federaţiei să elibereze acordurile necesare.
Art. 5 Se aprobă delegarea unor reprezentanţi pentru a participa la procedura de elaborare a normelor de
aplicare a Legii nr. 214/2011 pentru or-

ganizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor.
Art. 6 Se aprobă bugetul Federaţiei
Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din
România – Nostra Silva pe anul 2012.
Art. 7 Se aprobă convocarea Congresului Naţional al Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva în data de 12 mai
2012, la Călimăneşti – Căciulata, judeţul Vâlcea. Membrii Consiliului Reprezentanţilor, vor prezenta, cu o lună
înaintea Congresului Naţional, lista actualizată a membrilor Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva. Fiecare membru
al Consiliului Reprezentanţilor răspunde de înscrierea de noi membri în Federaţie, în special pentru zona reprezentată.
Art. 8 Se aprobă sprijinirea reconstituirii dreptului de proprietate al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, inclusiv prin formularea de
cererii de intervenţie accesorii, pentru
sprijinirea apărării Fondului. În aceeaşi măsură se va sprijini şi retrocedarea comunelor politice.
Art. 9 Se aprobă demararea procedurilor pentru modificarea prevederilor care stabilesc componenţa Comisiilor Judeţene, în sensul de a se numi şi
reprezentanţi ai Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România –
Nostra Silva, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. h) din Statut.
Art. 10 Se aprobă înfiinţarea unei
comisii de specialitate, în conformitate
cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. f), 34
lit. c) şi art. 42 din Statut, care să elaboreze un proiect de statut cadru pentru
formele asociative. Comisia va fi formată din Doina-Sofia Bârneţiu, Dumitru
Bochiş, Gheorghe Fîrlan, Toader Popescu şi Bogdan Ioan Tudor Todoran.
Art. 11 Se aprobă ca Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din Romănia – Nostra Silva să-şi desfăşoare activitatea sub patronajul Sfântului
Mare Mucenic Mina şi al Sfântului Ştefan cel Mare.
Art. 12 Se aprobă ca Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din Ro-

mânia – Nostra Silva să ia iniţiativa
pentru a se constitui un Grup Consultativ pe lângă Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Art. 13 Se aprobă elaborarea Strategiei Federaţiei Proprietarilor de Păduri
şi Păşuni din România – Nostra Silva,
urmărindu-se obţinerea preluării acestor deziderate în platformele şi programele de guvernare ale partidelor politice.
Art. 14 Se aprobă participarea Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva la un
proiect de promovare a silvoturismului.
Se împuterniceşte în acest sens domnul
Cătălin Tobescu.
Art. 15 Se aprobă iniţierea unui
parteneriat cu Facultatea de Silvicultură din cadrul Universităţii Ştefan cel
Mare – Suceava, pentru pregătire profesională şi participare comună la proiecte finanţate din fonduri europene
sau naţionale.
Art. 16 Se aprobă iniţierea unui parteneriat cu Academia Română, precum
şi solicitarea unor puncte de vedere Institutului de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu”.
Art. 17 Se aprobă înfiinţarea unei
comisii de analiză a propunerilor de
modificare a Statutului, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit.
f), 34 lit. c) şi art. 42 din Statut. Comisia va fi formată din Doina-Sofia Bârneţiu, Dorin Buraciuc, Pr. Viorel Ilişoi,
Traian Cocaină, Istvan Tőke şi Bogdan
Ioan Tudor Todoran. Propunerea finală
de modificare a Statutului va fi prezentată Congresului Naţional.
Art. 18 Se numeşte preşedinte de
onoare al Federaţiei Proprietarilor de
Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva, în conformitate cu prevederile
art. 15 alin. (1) lit. d) şi art. 34 din Statut, Înaltpreasfinţitul PIMEN – Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor şi preşedinte al Fundaţiei Fondul Bisericesc
Ortodox Român al Bucovinei.
Sfânta Mănăstire Putna,
15 martie 2012
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