STATUTUL FEDERAŢIEI PROPRIETARILOR DE PĂDURI
ŞI PĂŞUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA
(extrase pentru informare – au fost eliminate paragrafele care conţin date
personale)
Cap. I Constituirea şi denumirea Federaţiei
Art. 1 Se înfiinţează Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România –
NOSTRA SILVA, care va funcţiona în conformitate cu dispoziţiile OG nr.
26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 Subsemnaţii proprietari de păduri şi asociaţii ale proprietarilor de păduri,
consemnaţi în tabelul de participare la şedinţa de la Sfânta Mănăstire Cozia din
10 noiembrie 2011, prin liber consimţământ, am hotărât să ne asociem şi să
constituim Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – NOSTRA
SILVA - persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică şi fără
scop patrimonial, care îşi alege liber reprezentanţii şi îşi formulează programe
proprii de acţiune.
(2) Federaţia va dobândi personalitate juridică de la data înscrierii în Registrul
Federaţiilor de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
(3) Denumirea este Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România –
NOSTRA SILVA, denumire ce va figura în toate actele emise.
Art. 3 Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA
SILVA este persoană juridică constituită de proprietarii de păduri din România,
cu durată de funcţionare nelimitată, şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg
teritoriul României, în conformitate cu Constituţia şi celelalte legi în vigoare.
Art. 4 (1) Sediul central al Federaţei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din
România - NOSTRA SILVA este la Sfânta Mănăstire Cozia, str. Calea lui
Traian, nr. 816, Călimăneşti, judeţul Vâlcea. Federaţia va putea înfiinţa
reprezentanţe regionale.
(2) Sigla distinctivã permanentă a Federaţiei este:
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(3) Reprezentarea grafică a semnului permanent este parte integrantă a
prezentului statut si va fi utilizat în mod obligatoriu pe toate înscrisurile
Federaţiei, constituind şi ştampilă.
Cap. II Scopul Federaţiei
Art. 5 Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA
SILVA se constituie cu scopul:
a) de a contribui la consolidarea proprietăţii private şi în sectorul forestier,
sprijinind şi lucrând cu proprietarii de păduri şi păşuni, astfel încât aceştia
să asigure o gospodărire durabilă a proprietăţii lor, precum şi susţinerea şi
promovarea, prin toate căile şi mijloacele, de măsuri şi acţiuni menite să
susţină şi să disemineze noul concept integrat privitor la proprietatea
privată;
b) de a ocroti proprietatea forestieră şi pastorală, de a apăra, în mod solidar,
interesele proprietarilor de păduri;
c) de a promova organizarea centralizată şi valorificarea producţiei
forestiere;
d) de a propune soluţii economice eficiente pentru administrarea resurselor
membrilor, prin diminuarea costurilor şi creşterea încasărilor aferente
resurselor proprii;
e) de a sprijini obţinerea unor preţuri maximale pentru sursele şi resursele
aflate în proprietate (păduri, păşuni, izlaz, pajşti şi goluri alpine, sol şi
subsol, vânătoare, pescuit şi toate celelalte resurse ce se vor mai identifica
în proprietate), inclusiv promovarea surselor şi resurselor alternative
regenerabile aducătoare de bunăstare pentru proprietăţile membrilor
federaţiei;
f) să promoveze şi să apere drepturile, libertăţile şi interesele membrilor
afiliaţi;
g) de a iniţia şi participa la înfiinţarea unui credit economico-forestier în
scopul finanţării membrilor Federaţiei;
h) de a face face toate demersurile pentru a determina instituţiile naţionale şi
internaţionale pentru ca Federaţia să fie recunoscută ca partener legal de
dialog privind politica în domeniul proprietăţii, dezvoltării rurale,
silviculturii şi a mediului înconjurător.
Art. 6 Mijloacele de acţiune sunt:
a) întocmirea de memorii, proiecte şi susţinerea lor în faţa autorităţilor şi
instituţiilor publice;
b) înfiinţarea de birouri de asistenţă tehnică, de studii şi informaţii privitoare
la executarea de: amenajamente, estimaţii, masuratori, cadastrutopografie, instalaţii de transport, expertize, etc;
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c) sprijinirea accesării surselor de finanţare – Uniunea Europeană, Statul
Român, etc;
d) înfiinţarea unui oficiu informativ de vânzare-cumpărare de produse ale
pădurii pentru membrii Federaţiei şi în contul lor, eliminarea piedicilor
care îngreunează valorificarea rentabilă a produselor forestiere;
e) înfiinţarea de birouri de consultanţă economico-financiare, pentru
organizarea şi îndrumarea de exploatări de păduri, de industrializări şi
comerţ de lemn, întreprinse fie individual sau colectiv, fie în
participaţiune;
f) îndrumarea valorificării produselor accesorii ale pădurii;
g) întocmirea proiectelor de acte normative specifice formelor asociative,
precum şi a statutelor cadru pentru toate formele asociative, în
concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu specificul fiecărei forme
asociative, cu obiceiul şi uzanţele comunităţilor istorice de proprietari;
h) reprezentarea în comisiile şi consiliile care decid cu privire la

proprietatea forestieră şi pastorală, la nivel central, judeţean şi local,
inclusiv prin numirea de reprezentanţi, în toate domeniile care
privesc aprovizionarea, controlul preţurilor, export;
i) reprezentarea proprietarilor de păduri şi păşuni din România la
nivelul Uniunii Europene, Confederaţiei Europene a Proprietarilor de
Păduri, Organizaţia Naţiunilor Unite, şamd;

j) înfiinţarea unui oficiu pentru înlesnirea plasării personalului tehnic-silvic
în structurile private de administrare a pădurilor, păşunilor împădurite,
păşunilor, golurilor de munte şi terenurilor degradate;
k) redactarea unui buletin al proprietarilor de păduri;
l) înfiinţarea unui portal internet al proprietarilor de păduri şi păşuni;
m) colaborarea cu organizaţiile similare din alte state pentru realizarea unor
obiective comune;
n) coalizarea tuturor proprietarilor de păduri şi păşuni din România prin
înscrierea în Federaţie;
o) înfiinţarea unui organism de îndrumare şi control pentru sprijinirea

proprietarilor în aplicarea legislaţiei financiar-contabile şi silvice;
p) înfiinţarea de societăţi comerciale, de ocoale silvice pentru realizarea
de prestaţii şi servicii pentru membrii Federaţiei.

Cap. III Obiectul de activitate al Federaţiei
Art. 7 Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România are următoarele
obiective în domeniul păstrării, garantării şi, unde este cazul, al reconstituirii
dreptului de proprietate:
a) stoparea denigrării valorilor consacrate ale neamului nostru;
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b) promovarea de noi valori care îşi găsesc corespondenţa în învăţătura
moralei creştine;
c) reprezentarea membrilor săi în faţa forurilor naţionale şi internaţionale, în
legătură cu recunoaşterea dreptului acestora la reconstituirea integrală a
dreptului de proprietate asupra pădurilor şi terenurilor cu regim forestier,
inclusiv a enclavelor din păduri şi a golurilor de munte, a clădirilor şi
terenurilor de administraţie silvică, bunuri materiale confiscate de regimul
comunist din România, precum şi obţinerea de compensaţii echivalente, în
situaţiile în care proprietăţile confiscate nu mai pot fi restituite, precum şi
de despăgubiri materiale şi morale pentru lipsirea ilegală de proprietate;
d) promovarea comunităţilor istorice de proprietari, tezaur istoric al
României conform art. 95 din Codul Silvic;
e) obligarea tuturor utilizatorilor, cu drept sau fără drept, a proprietăţilor
membrilor Federaţiei (vânatoare, pescuit, linii electrice de înaltă tensiune,
construcţii hidrotehnice şi hidroenergetice de suprafaţă şi subterane,
exploatări miniere la suprafaţă şi subteran, drumuri comunale, judeţene şi
naţionale, ş.a.m.d.) să intre în legalitate, prin relaţii contractuale cu
proprietarii, şi să plăteasca contravaloarea utilizării;
f) în perioada de legiferare şi de aplicare a legilor de reconstituire a dreptului
de proprietate, Federaţia va susţine ca reconstiuirea dreptului de
proprietate să se facă pe amplasamentele pe care proprietarii de drept leau avut până la deposedarea lor abuzivă, cu anularea oricăror acte civile
ce s-au întocmit până în prezent în afara acestui context;
g) Federaţia va face intervenţiile necesare pentru realizarea unei legislaţii
silvice moderne, ferme şi eficiente, care să respecte dreptul de proprietate,
care să asigure protecţia fondului forestier, cinegetic şi piscicol, precum şi
extinderea în viitor a suprafeţelor împădurite şi va sprijini acţiunile
specifice regimului silvic naţional;
h) acţionează ca interlocutor autorizat în relaţiile cu legislativul şi executivul,
analizând şi exprimând punctul de vedere la proiectele de acte normative
care privesc proprietarii de păduri, persoane juridice şi fizice;
i) armonizare urgentă a legislaţiei prin garantarea, menţinerea, păstrarea şi
respectarea concretă a dreptului de proprietate privată;
j) reprezentarea în instanţă a intereselor membrilor Federaţiei şi a
proprietarilor de păduri şi păşuni;
k) propune modificarea sau abrogarea unor acte normative care sunt contrare
drepturilor garantate de Covenţia Europeană a Drepturilor Omului şi
intereselor proprietarilor.
l) Federaţia reprezintă interesele economice, tehnice, comerciale, juridice şi
sociale ale membrilor săi, proprietari de păduri, elaborând şi aplicând
strategia în domeniul silviculturii, transportului, prelucrării şi valorificării
lemnului, a comercializării produselor forestiere, a amenajării şi
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certificării pădurilor private, a reîmpăduririlor şi creării administraţiei
silvice proprii;
Art. 8 În domeniul forestier Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din
România - NOSTRA SILVA urmăreşte realizarea următoarelor obiective:
a) conservarea şi dezvoltarea pădurilor;
b) protejarea ecosistemelor forestiere;
c) sprijinirea proprietarilor sau deţinătorilor de păduri pentru o gestionare
durabilă şi eficientă a fondului forestier;
d) sprijinirea profesiilor şi activităţilor silvocinegetice;
e) promovarea gospodăririi durabile şi a exploatării raţionale a pădurilor şi a
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;
f) asocierea proprietarilor de pădure în vederea constituirii de structuri
silvice private pentru gospodărirea pădurilor în regim silvic;
g) dezvoltarea valorificării durabile a produselor primare (lemnoase şi
nelemnoase) ale pădurii, precum şi a serviciilor în domeniul silviculturii şi
cinegetic;
h) gestionarea durabilă, prin intermediul proprietarilor, a fondurilor de
vânătoare şi a fondului piscicol din apele de munte, protejarea vânatului;
i) popularea fondurilor de vânătoare cu anumite specii de vânat, înfiinţarea
de crescătorii destinate populărilor sau crescătorii destinate exclusiv
consumului.
j) împădurirea terenurilor degradate, inapte pentru alte folosinţe, înfiinţarea
perdelelor forestiere de protecţie, reconstrucţia ecologică a pădurilor în
declin.
k) înfiinţarea de ocoale de regim silvic care sa asigure prestări de servicii
pentru membrii Federaţiei;
l) structuri proprii de intervenţie rapidă pentru cazurile în care se încalcă
dreptul de proprietate;
m) activităţi de pază pentru terenurile forestiere;
n) promovarea de noi metode şi tehnologii de prevenire şi depistare a
infracţiunilor silvice, inclusiv prin folosirea de microcipuri specializate pe
domeniul silvic;
o) alte activităţi menite să valorifice superior sursele şi resursele aflate în
proprietate.
Art. 9 Cu privire la păşuni, Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din
România - NOSTRA SILVA urmăreşte realizarea următoarelor obiective:
a) conservarea şi dezvoltarea păşunilor;
b) promovarea gospodăririi durabile şi a exploatării raţionale a păşunilor;
c) iniţiază periodic studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor pe
care le aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării
corespunzătoare a păşunatului;
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d) întocmirea de studii, la cererea proprietarilor, pentru amplasarea de stâne
şi adăposturi pastorale, amplasarea locurilor de târlire, adaptate
specificului zonei şi încadrate în peisaj;
e) monitorizează, la cererea proprietarilor, activitatea de păşunat, pentru
stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei si faunei şi pentru
stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate;
f) acţionează în sprijinul dezvoltării bazei furajere la standarde calitative
corespunzătoare pentru optimizarea creşterii animalelor, în concordanţă
cu cerinţele pieţei interne şi internaţionale;
g) dezvoltarea bunelor practici, organizarea, desfăşurarea şi sprijinirea de
activităţi pentru cunoaşterea, îmbunătăţirea şi gestionarea durabilă a
fondului pastoral al membrilor Federaţiei;
h) perfecţionarea tehnologiilor de cultură şi de conservare la plantele
furajere;
i) impunerea unor standarde şi diseminarea acestora către persoanele care
produc, utilizează sau monitorizează resursele furajere în condiţii de
eficienţă economică şi ecoligică superioare;
j) alte activităţi menite să valorifice superior sursele şi resursele aflate în
proprietate;
k) prezentarea de soluţii pentru potenţialul eolian al păşunilor sau pentru alte
aplicaţii tehnologice inovatoare;
l) reprezentarea unitară a membrilor pentru valorificarea optimă a resurselor
pastorale şi impunerea unor minime clauze contractuale în relaţiile
acestora cu investitorii;
m)
efectuarea demersurilor necesare pentru ca proprietarii de păşuni să
beneficieze de subvenţii de la bugetul de stat şi/sau de la Uniunea
Europeană;
n) reprezentarea membrilor şi activităţi de mediere la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţii pentru Agricultură sau la alte instituţii ale Statului Român ori
Uniunii Europene.
Art. 10 Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA
SILVA mai urmăreşte şi realizarea următoarelor obiective cu privire la păşuni:
a) facilitarea schimbului de experienţă şi cooperării între membri sau
parteneri cu preocupări asemănătoare din ţară şi străinătate;
b) reprezentarea intereselor membrilor la nivelul organismelor
guvernamentale şi internaţionale, formularea de propuneri cu caracter de
reglementare legislativă privind cultura pajistilor şi a plantelor furajere;
c) dezvoltarea de activităţi de cercetare – dezvoltare la nivel de excelenţă în
domeniul pajistilor şi culturilor furajere;
d) stimularea publicării de articole ştiinţifice în reviste naţionale şi
internaţionale din fluxul principal de publicaţii;
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e) cunoaşterea şi diseminarea preocupărilor în domeniu la nivel european şi
mondial;
f) cunoaşterea şi diseminarea măsurilor de gospodărire a pajistilor în acord
cu măsurile de agro-mediu în privinţa conservării biodiversităţii şi a
peisajului tradiţional;
g) promovarea caracterului de multifuncţionalitate a pajiştilor din România;
h) sprijinirea cultivatorilor de pajişti pentru obţinerea unor producţii eficiente
prin aplicarea unor tehnologii specifice zonelor de cultură;
i) stimularea producerii de furaje ecologice în condiţiile promovării
principiilor agriculturii durabile;
j) asigurarea controlului calitativ al furajelor;
k) sprijinirea membrilor în valorificarea experienţei în domeniul pajiştilor şi
a plantelor furajere;
l) organizarea unei baze de date şi a unui sistem informaţional în scopul
asigurării schimbului permanent de informaţii, opinii, sugestii, organizării
de întâlniri interne şi internaţionale, conferinţe, consfătuiri, prelegeri,
demonstraţii tehnice pentru asigurarea unui contact permanent cu
problematica păşunilor;
m) promovarea realizării de publicaţii proprii în domeniul păşunilor, pajiştilor
şi al culturilor furajere.
Art. 11 În domeniul producţiei şi comercializării Federaţia Proprietarilor de
Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA SILVA se implică în următoarele
domenii:
a) menţinerea unui contact permanent cu Camerele de Comerţ şi Industrie şi
alte firme specializate pentru a analiza şi selecta ofertele cele mai eficiente
şi adecvate pentru a valorifica superior toate sursele şi resursele aflate în
proprietate, fără a credita în mod special activităţile de exploatare a masei
lemnoase;
b) asigură informaţii şi studii privind lucrările silviculturale, împăduriri,
ameliorarea terenurilor degradate, extragerea masei lemnoase şi a
produselor accesorii;
c) asocierii şi managementului;
d) activitatea de loby pe lângă industria forestieră pentru includerea valorilor
sociale şi de mediu în obiectivele urmărite de aceasta;
e) exploatarea şi valorificarea superioară a masei lemnoase;
f) transportul lemnului brut şi al produselor din lemn;
g) prelucrarea lemnului în diverse produse;
h) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta;
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i) împreună cu alte asociaţii având obiect de activitate asemănător,
orientează politica de comercializare a produselor forestiere pe piaţa
internă şi externă;
j) spijină membrii federaţiei pentru desfacerea produselor pe pieţele cele mai
avantajoase;
k) dezvoltă schimburi comerciale pentru membrii săi şi acţiuni de cooperare
cu agenţi economici din ţară şi din străinătate;
l) promovarea unor practici şi tehnologii ecologice de producţie, care să
asigure protecţia mediului înconjurător;
m) dotarea cu utilaje, instalaţii şi maşini, precum şi întreţinerea acestora;
n) sprijină membrii federaţiei pentru identificarea surselor de livrare a
utilajelor, instalaţiilor şi maşinilor celor mai avantajoase, din ţară şi din
import;
o) sprijină elaborarea studiilor de marketing prin instituţii specializate;
p) efectuarea de amenajamente, estimaţii, masuratori, cadastru-topografie,
instalaţii de transport, expertize, etc
q) organizează şi participă la acţiuni necesare promovării intereselor
proprietarilor de păduri (târguri, simpozioane, expoziţii, reclame,
publicitate, cataloage, etc);
r) în domeniul forţei de muncă sprijină membrii săi privind participarea
celor interesaţi la cursuri de formare şi de specializare a personalului în
ţară şi în străinătate;
s) organizează cursuri de specializare a conducătorilor asociaţiilor de
proprietari, îi instruieşte în vederea aplicării unui management forestier
durabil şi a administrării afacerilor în domeniul forestier;
t) promovează şi acţionează pentru etică profesională în relaţiile dintre
membri, precum şi pentru combaterea concurenţei neloiale şi a tendinţelor
de monopol.
Art. 12 Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA
SILVA mai are şi următoarele obiective:
a) stabileşte relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi din
străinătate;
b) asigură relaţia cu mass-media;
c) participă la dialogul social cu instituţiile statului şi alţi factori ai societăţii
civile; apără interesele membrilor în relaţiile acestora cu alte organisme
guvernamentale şi ale administraţiei de stat;
d) mediază conflictele ce ar putea interveni între proprietarii de păduri cu
privire la administrarea pădurii private;
e) se afiliază la organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniu;
f) sprijină participarea membrilor săi la reuniuni, în domeniu, din ţară şi din
străinătate ;
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g) propune modalităţi de compensare a proprietarilor pentru funcţiile de
protecţie ale pădurii, precum şi în cazul gospodăririi arilor protejate;
h) asigură informaţii privind accesul la proiecte naţionale şi internaţionale.
Art. 13 Pentru o bună gestionare a fondului forestier Federaţia Proprietarilor de
Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA SILVA:
a) susţine armonizarea şi actualizarea legislaţiei cu nevoile reale ale
proprietarilor şi acordurile internaţionale;
b) respectă dreptul de proprietate al tuturor proprietarilor;
c) recunosc drepturile populaţiei locale interesate în sectorul forestier;
d) respectă drepturile muncitorilor şi comunităţii locale, în special cu privire
la bunăstarea economică şi socială, fiind preocupaţi permanent pentru
găsirea de alternative care să satisfacă cererile lor;
e) promovează folosirea eficientă a diverselor produse obţinute ca urmare a
valorificării surselor şi resurselor din proprietate, inclusiv valorificarea
biomasei din proprietate;
f) sprijină conservarea biodiversităţii, protejarea peisajului, stabilitatea
ecologică şi integritatea pǎdurilor;
g) propune un plan de management pe termen lung;
h) monitorizează si evaluează, la cererea membrilor, toate sursele si
resursele aflate în proprietate, gestiunea acestora, luând masuri în
permanenţă pentru păstrarea echilibrului;
i) sprijină protejarea resurselor cu valoare ecologică, culturală, istorică;
j) întocmeşte, la cererea membrilor, planuri de gestiune a plantaţiilor
forestiere în acord cu principiile precedente pentru a proteja mai bine
pǎdurile naturale, promovând reîmpǎdurirea şi conservarea.
(2) Federaţia emite evaluări şi certificări ale resurselor membrilor, din punct de
vedere economic, ecologic, cultural sau istoric.
(3) Federaţia certifică pădurile, în nume propriu sau prin organisme de
certificare, acreditate FSC sau PFC.
Art. 14 Obiectul de activitate al Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din
România - NOSTRA SILVA poate fi modificat şi completat prin hotărârea
Congresului Naţional, cu respectarea prevederilor legale şi statutare.
Cap. IV Membrii Federaţiei, drepturi şi obligaţii
Art. 15 (1) Pot face parte din Federaţie :
a) persoane juridice ce administrază şi exploatează în comun proprietatea
devălmaşă sau indiviză a comunităţilor istorice de proprietari;
b) persoane juridice proprietare de păduri şi păşuni;
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c) asociaţii sau federaţii ale proprietarilor de păduri, persoane fizice şi
juridice;
d) membri de onoare, persoane fizice cu merite deosebite, personalităţi
marcante, care pot contribui la realizarea obiectivelor federaţiei.
(2) Pot fi membri ai Fedraţiei: obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti
nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri
urbariale, comune politice, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu
diferite denumiri, Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina, mânăstirile
înzestrate, protopopiate, centre eparhiale, unităţi de cult, comunităţi de avere,
păduri moţeşti, instituţii culturale, de binefacere, şcoli, unităţi administrativ
teritoriale, etc, precum şi persoanele juridice foste proprietare de păduri şi
păşuni al căror drept de proprietate nu a fost încă reconstituit sau recunoscut de
Statul Român.
(3) Pot fi parteneri ai Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România NOSTRA SILVA persoane juridice si organizaţii nonguvernamentale ce au ca
obiect de activitate protecţia mediului înconjurător şi a faunei.
Art. 16 (1) Membrii federaţiei pot fi membri fondatori şi membri activi.
(2) Numărul membrilor federaţiei este nelimitat.
Art. 17 Membrii fondatori sunt persoanele juridice care au semnat tabelul
nominal de participare la şedinţa de constituire a Federaţiei Proprietarilor de
Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA SILVA, precum şi toţi cei care vor
adera în termen de 90 de zile de la data constituirii.
Art. 18 (1) Membrii activi sunt persoanele juridice care îndeplinesc condiţiile
statutare şi care se înscriu după expirarea celor 90 de zile prevăzute pentru
înscrierea membrilor fondatori.
(2) După expirarea perioadei prevăzute pentru înscrierea membrilor fondatori, se
pot primi în federaţie şi persoane fizice proprietare de păduri şi păşuni.
Art. 19 (1) Calitatea de membru al Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni
din România - NOSTRA SILVA se obţine pe baza cererii scrise, de aderare,
care conţine şi menţiunea că în calitate de viitor membru îşi asumă şi va respecta
întru totul prevederile statutare, solicitantul devenind membru prin decizie a
Biroului Federal.
(2) Pentru noii membrii Preşedintele Federaţiei se poate adresa instanţei
competente pentru a obţine şi o încheiere de încuviinţare.
(3) Cererile de aderare se adresează Preşedintelui Federaţiei, solicitantul
depunând odată cu cererea şi actele prin care face dovada dreptului de
proprietate.
(4) Calitatea de nou membru se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor asociaţi.
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Art. 20 Biroul Federal se va pronunţa asupra admiterii sau respingerii cererii în
termen de 60 de zile de la primirea solicitării.
Art. 21 Calitatea de membru se pierde prin:
a) retragere, după obţinerea încuviinţării de la instanţa competentă;
b) încetarea îndeplinirii condiţiilor cerute pentru înscriere;
c) excludere;
d) neplata cotizaţiilor în termenele stabilite;
e) nerespectarea obligaţiilor statutare.
Art. 22 Retragerea unui membru din Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni
din România - NOSTRA SILVA se va putea face comunicând intenţia sa în scris
Federaţiei.
Art. 23 (1) Vor fi excluşi din federaţie membrii care prin faptele lor au
compromis scopul şi interesele Federaţiei.
(2) Excluderile se pronunţă de Consiliul Reprezentaţilor cu majoritatea de 2/3
din totalul voturilor exprimate, după ce în prealabil culpa celor vinovaţi a fost
constatată de organele Federaţiei.
Art. 24 Membrii care au părăsit Federaţia, sau care au fost excluşi, nu au niciun
drept asupra avutului social al Federaţiei. Ei rămân însă obligaţi la plata
cotizaţiilor restante şi la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractate pe timpul cât
au făcut parte din Federaţie.
Art. 25 (1) Fiecare membru va plăti Federaţiei la formularea cererii de adeziune
o taxă de înscriere ce se va fixa anual de către Consiliul Reprezentanţilor.
(2) Până la primul Congres Naţional taxa de înscriere va fi de minim 100 lei.
(3) Proprietarii pot plăti, voluntar, o taxă de înscriere mai mare decât cea
stabilită prin statut sau hotărâri ale Consiliului Reprezentanţilor.
Art. 26 Membrii Federaţiei vor beneficia de toate avantajele acordate Federaţiei
prin Legi, hotărâri, decizii ale organelor în drept şi alte dispoziţii
guvernamentale.
Art. 27 (1) Toţi membrii fondatori şi activi, la zi cu plata cotizaţiilor, au drept de
a lua parte, cu vot deliberativ, la Congresul Naţional.
(2) Orice membru are dreptul la un vot.
(3) Membrii Federaţiei, proprietari, pe lângă votul la care au dreptul conform
alin. (2), mai au câte un vot pentru fiecare o mie hectare teren forestier, gol alpin
şi păşuni deţinute în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane
fizice sau juridice.
11

(4) Pentru determinarea dreptului de vot, suprafeţele peste 500 hectare se vor
rotunji pentru a reprezenta un vot.
Art. 28 (1) Membrii absenţi pot fi reprezentaţi în Congresul Naţional printr-un
membru activ al Federaţiei, cu împuternicire scrisă.
(2) Un membru nu poate fi mandatarul decât a cel mult 10 membri absenţi.
Art. 29 Membrii Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România NOSTRA SILVA mai au următoarele drepturi:
a) să participe la Congresul Naţional, cu drept de vot direct pentru adoptarea
hotărârilor, conform prevederilor statutului;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere sau de specialitate ale
Federaţiei;
c) să le fie protejate interesele împotriva oricăror abuzuri, precum şi împotriva
concurenţei neloiale;
d) să participe la manifestările organizate de Federaţie, în ţară şi în străinătate;
e) să fie sprijiniţi pentru obţinerea atestărilor profesionale în domeniul
exploatării si prelucrării primare a lemnului şi celorlalte resurse din
proprietate;
f) să beneficieze de informaţiile de interes general de care dispune Federaţia,
referitoare la problemele de administrare a proprietăţii: de amenajare,
întreţinere, certificare, la problemele tehnice, tehnologice, comerciale,
financiar - bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, manageriale, sociale,
ş.a.;
g) să primească publicaţiile asociaţiei şi să publice în acestea articole,
comunicări, reclame;
h) să solicite facilitarea obţinerii de asistenţă şi consultaţii în domeniu;
i) să publice pe situl internet al Federaţiei anunţuri privind vânzarea masei
lemnoase şi a altor produse forestiere şi neforestiere;
j) să facă propuneri menite să îmbunătăţească activitatea Federaţiei;
k) sa primească distincţii, diplome şi medalii pentru merite deosebite.
Art. 30 (1) Obligaţiile membrilor Federaţiei:
a) să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere;
b) să respecte normele de etică şi echitate în activităţi şi în relaţiile cu ceilalţi
membri;
c) să promoveze obiectivele Federaţiei şi să participe la acţiunile organizate
de aceasta;
d) să elaboreze propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare specifice zonei
în care se află proprietatea;
e) să formeze o bază de date proprie cu privire la nevoile şi resursele
proprietăţii;
f) să crească numărul de membri aderenţi, de susţinători şi de simpatizanţi;
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g) să furnizeze Federaţiei informaţiile necesare pentru realizarea obiectivelor
statutare;
h) să militeze pentru creşterea prestigiului Federaţiei şi a membrilor săi;
i) să achite la termen cotizaţia de membru şi să susţină material şi moral
Federaţia.
(2) Toate diferendele care apar între membrii Federaţiei se vor soluţiona de către
o comisie de onoare, mediere şi disciplină, înfiinţată special în scopul de a
împiedica externalizarea conflictelor sau a eventualelor crize de management ce
pot să apară.
(3) Se interzice tuturor membrilor Federaţiei sa faca publice problemele interne,
excepţie facând doar cele pentru care conducerea îşi dă acordul, acord care
trebuie să fie confirmat prin votul statutar al adunării generale convocate
conform statutului.
(4) Membrii care se retrag din Federaţie se obligă pentru trei ani să nu facă
publice problemele interne ale Federaţiei.
Cap. V Organele de conducere
Art. 31 (1) Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România - NOSTRA
SILVA are următoarea structură :
a) Congresul Naţional – organul de decizie al strategiei Federaţiei, pe termen
lung;
b) Consiliul Reprezentanţilor – organul de conducere al Federaţiei ;
c) Biroul Federal – organul de lucru al Consiliului Reprezentanţilor ;
d) Preşedintele Federaţiei;
e) Preşedintele executiv;
f) Comisiile de specialitate.
(2) Organismul de control financiar-contabil al Federaţiei este Comisia de
Cenzori.
Art. 32 (1) Organismul suprem de conducere al Federaţiei este Congresul
Naţional, format din toţi membrii Federaţiei înscrişi cu cel puţin o lună înainte
de data convocării.
(2) Între congrese, organul de conducere este Consiliul Reprezentanţilor, care se
întruneşte, de regulă, semestrial, sau ori de câte ori este necesar.
(3) Activitatea curentă a Federaţiei este asigurată de Biroul Federal, de
Preşedinte şi de Preşedintele executiv.
Art. 33 Congresul Naţional are următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Federaţiei;
b) alegerea şi revocarea, oricând, a preşedintelui Federaţiei şi a membrilor
Consiliului Reprezentanţilor;
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c) ia decizii în alte probleme care intră în sfera de activitate a Congresului
sau care sunt înaintate de Consiliul Reprezentanţillor în faţa
Congresului;
a) aprobarea şi revocarea vicepreşedinţilor;
b) alegerea cenzorilor;
c) aprobă sau respinge propunerile privind modificarea statutului
Federaţiei;
d) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Reprezentanţilor, a
Biroului Federal, a raportului cenzorilor, a executării bugetului de
venituri si cheltuieli, a bilanţului contabil, a programului anual de
activitate a Federaţiei şi a bugetului de venituri si cheltuieli propus de
Biroul Federal;
e) validarea măsurilor organizatorice necesare dezvoltării Federaţiei;
f) aprobarea afilierii sau asocierii cu alte organizaţii similare, persoane
juridice române sau străine;
g) aprobarea reorganizării Federaţiei;
h) analizează modul în care Consiliul Reprezentanţilor a realizat
programul adoptat anterior;
i) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 34 Consiliul Reprezentanţilor are următoarele atribuţii:
a) stabileşte modul de a aduce la îndeplinire a programului adoptat de
Congresul Naţional;
b) alege Biroul Federal pe funcţii şi eliberează din aceste funcţii, la cerere
sau ori de cate ori este nevoie, pe orice membru al Biroului Federal.
Biroul Federal se alege din 4 in 4 ani;
c) stabileşte numărul şi componenţa comisiilor pe specialităţi;
d) ia decizii cu privire la modul de acţiune pentru apărarea drepturilor şi
intereselor membrilor în relaţiile cu organele administrative, legislative,
judecătoreşti sau guvern;
e) aprobă bugetul Federaţiei şi execuţia bugetară;
f) ia hotărâri şi poziţii între două Congrese Naţionale în probleme care nu
intră în sfera exclusivă de atribuţii a Congresului Naţional şi care nu
suportă amânare. Asupra acestora trebuie sa raporteze Congresului la
prima sesiune şi să ceară validarea hotărârii;
g) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a federaţiei;
h) hotărăşte asupra editării unor publicaţii (buletine informative, periodice,
foi volante, etc.);
i) propune modificarea sau completarea statutului Federaţiei;
j) analizează modul în care Biroul Federal şi comisiile pe specialităţi şi-au
exercitat atribuţiile;
k) stabilirea, pentru fiecare an calendaristic, a taxei de înscriere în Federaţie
şi a cotizaţiilor lunare ale membrilor Federaţiei;
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l) stabilirea salariilor personalului de conducere;
m) aprobarea organizării de simpozioane, conferinţe, participări la târguri,
expoziţii şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, a componenţei
delegaţiilor şi a cuantumului cheltuieilor aferente;
n) aprobarea schimbării sediului Federaţiei;
o) aprobarea dobândirii de imobile;
p) aprobarea contractării de credite;
q) îndeplinirea oricăror atribuţii stabilite de statut sau Congresul Naţional.
Art. 35 Biroul Federal este format din preşedinte, preşedintele executiv şi
vicepreşedinţi şi are următoarele atribuţii:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Congresului Naţional şi ale Consiliului
Reprezentanţilor;
b) formulează, prezintă şi susţine, la toate nivelele, întampinarile scrise,
petiţiile şi revendicările comune ale proprietarilor de păduri;
c) reprezintă federaţia în relaţiile cu membri, cu administraţia şi cu
autorităţile publice, cu orice organisme naţionale şi internaţionale;
d) administrează bugetul şi patrimoniul Federaţiei;
e) întocmeşte proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a
Federaţiei;
f) hotărăşte cu privire la activităţile econimice ale Federaţiei, înfiinţarea de
societăţi comerciale, şamd;
g) hotărăşte angajarea, prin concurs, a personalului de specialitate (sau
colaborare), în limita bugetului;
h) coordonează activitatea personalului angajat, urmărind modul de realizare
a atribuţiilor şi se aprobă pe această cale remuneraţia acestuia;
i) pregăteşte întrunirile Consiliului Reprezentanţilor şi îi propune ordinea de
zi a şedintelor.
Art. 36 Preşedintele Federaţiei este ales de Congresul Naţional pentru un mandat
de patru ani, cu posibilitatea de realegere.
Art. 37 Competenţele şi atribuţiile preşedintelui Federaţiei:
a) reprezintă Federaţia şi este împuternicit să-i susţină interesele şi să ia
hotărâri în numele acesteia;
b) urmareşte executarea hotărârilor Congresului Naţional şi a Consiliului
Reprezentanţilor;
c) întreprinde acţiunile necesare îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor
stabilite prin statut;
d) semnează contracte şi alte acte care angajează Federaţia, conform
statutului;
e) reprezintă în fata autorităţilor judecătoreşti Federaţia, formulează şi
introduce cereri de chemare în judecată;
15

f) numeşte preşedintele executiv al Federaţiei;
g) poate delega o parte din competenţele sale, temporar, către preşedintele
executiv sau altui membru al Consiliului Reprezentanţilor ori Biroului
Federal;
h) numeşte reprezentanţii Federaţiei în comisiile de pe lângă autoritătile
administraţiei publice locale şi centrale;
i) numeşte consilieri pe diferite domenii de activitate;
j) luptă pentru unitatea Federaţiei şi prestigiul acesteia.
Art. 38 Preşedintele executiv va fi un specialist în probleme de silvicultură şi are
următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea curentă a Federaţiei în raporturile dintre membrii
acesteia, precum şi în relaţiile cu alte persoane juridice si fizice;
b) aduce la îndeplinire, cu respectarea dispozitiilor legale si ale prevederilor
statutului,
hotărârile
Congresului
Naţional,
ale
Consiliului
Reprezentanţilor şi ale Preşedintelui;
c) angajează şi stabileşte atribuţiile personalului din aparatul funcţional al
Federaţiei, stabileşte salariile individuale ale personalului angajat, cu
aprobarea preşedintelui;
d) semnează contracte şi alte acte care angajează asociaţia, după consultarea
preşedintelui, aprobă şi dispune efectuarea cheltuielilor de protocol, de
reclamă, de publicitate, ş.a., conform prevederilor bugetului, cu aprobarea
preşedintelui;
e) va urmări ca în evidenţele contabile ale asociaţiei să se înregistreze
separat bunurile achiziţionate sau edificate din bani publici;
f) prezintă Congresului Naţional raportul de activitate, a executării bugetului
de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil, a proiectului de venituri şi
cheltuieli pentru anul următor, a proiectului programului de activitate al
Federaţiei;
g) propune preşedintelui nivelul cheltuielilor pentru prestaţiile şi publicaţiile
Federaţiei;
h) coordonează activităţile economice ale Federaţiei, precum şi societăţile
înfiinţate de Federaţie;
i) iniţiază şi întreţine contacte cu parteneri externi în vederea valorificării
optime a surselor şi resurselor aflate în proprietatea membrilor Federaţiei;
j) alte atribuţii pentru care a primit delegare scrisă sau verbală din partea
preşedintelui.
Art. 39 Preşedintele executiv va solicita autorităţilor administraţiei publice
locale punerea la dispoziţie a unor spaţii pentru sedii precum şi atribuirea unor
terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii
Federaţiei.
(2) Preşedintele executiv are drept de semnătură la bancă.
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Art. 40 Preşedintele executiv va solicita autorităţilor publice punerea la
dispoziţie a informaţiilor de interes public, în condiţiile legii.
Art. 41 (1) Vicepreşedinţii urmăresc asigurarea fluxului continuu al comunicării
cu membrii Federaţiei prin coordonarea în teritoriu a activitătilor Federaţiei.
(2) Vicepreşedinţii se deplasează obligatoriu în teritoriu atunci când sunt
reclamate prejudicii însemnate cauzate prin încălcarea dreptului de proprietate al
unui membru al Federaţiei, întocmind rapoarte care vor fi înaintate preşedintelui.
Art. 42 Comisiile pe specialităţi analizează, prezintă şi susţin, în faţa
Congresului Naţional, Consiliului Reprezentanţilor sau Biroului Federal,
întâmpinările scrise, petiţiile şi revendicările membrilor Federaţiei, formulând
propuneri de soluţionare a problemelor analizate.
Art. 43 (1) Controlul financiar intern al Federaţiei se exercită de către o comisie
de cenzori, formată din trei persoane.
(2) Comisia de cenzori este aleasă de Congresul Naţional pentru o perioadă de
patru ani, putând fi revocată oricând.
(3) Comisia de cenzori este alcatuită dintr-un număr impar de membri. Membrii
Consiliului Reprezenţilor nu pot fi cenzori.
(4) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert
contabil, în condiţiile legii.
(5) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se
aprobă de Consiliul Reprezentanţilor. Comisia de cenzori îşi poate elabora un
regulament intern de funcţionare.
Art. 44 În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de
cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Reprezentanţilor şi Congresului
Naţional;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Reprezentanţilor, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut.
Art. 45 (1) Personalul din aparatul funcţional propriu al Federaţiei asigură
realizarea lucrărilor curente ale Federaţiei.
(2) Aparatul funcţional propriu este condus de preşedintele executiv.
(3) Federaţia sprijină salariaţii aparatului propriu funcţional pentru participarea
la cursuri de formare şi specializare, în ţară şi în străinătate.
Art. 46 (1) Congresul Naţional îşi desfăşoară activitatea în sesiuni ordinare o
data la 2 ani şi în sesiuni extraordinare, în funcţie de imperativul cauzei.
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(2) Convocarea Congresului ordinar şi stabilirea sau pregătirea ordinii de zi sunt
de competenţa Consiliului Reprezentanţilor, iar convocarea Congreselor
extraordinare este de aceiaşi competenţă, însă numai pe baza solicitării scrise a
cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.
(3) Convocarea Congresului extraordinar trebuie facută după cel mult o lună de
la solicitarea acestui lucru.
(4) Congresul este statutar constituit dacă iau parte la lucrări cel puţin jumătate
plus unu din numărul membrilor.
(5) Hotărârile Congresului Naţional se iau pe baza majorităţii absolute a
voturilor, care pot fi exprimate deschis sau secret, în funcţie de modul în care s-a
hotărât în mod anticipat.
(6) Congresul Naţional alege Preşedintele Federaţiei.
Art. 47 (1) Convocarea Congresului Naţional se face cu cel puţin 15 zile înainte
de data întrunirii, cu precizarea datei, orei, locului şi a problemelor puse în
discuţie. Convocarea se poate face prin orice mijloc de comunicare: scrisori, fax,
email, telefon, etc. Membrii Federaţiei au obligaţia să confirme prin orice mijloc
de comunicare participarea sau reprezentantul împuternicit să îl reprezinte.
(2) Membrii Federaţiei care nu pot să participe la Congresul Naţional sunt
obligaţi să împuternicească un alt membru al Federaţiei care să-i reprezinte,
comunicând aceste date în timp util conducerii Federaţiei, minim 48 ore înaintea
Congresului Naţional.
(3) Convocarea Congresului Naţional va fi anunţată pe situl internet şi în presa
centrală, în cel puţin două cotidiane naţionale de mare tiraj, cu 15 zile înaintea
datei stabilite pentru desfăşurarea congresului.
(4) Congresul Naţional este legal constituit de la prima întrunire, indiferent de
numărul voturilor şi va lua hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din
numărul voturilor.
(5) Statutul poate fi modificat de către Congresul Naţional extraordinar. În acest
scop este necesar cvorumul de jumătate plus unu din membrii Federaţiei.
(6) Hotărârea de modificare a Statutului se ia cu majoritatea de 2/3 din numărul
celor prezenţi.
Art. 48 Hotărârile adoptate de Congresul Naţional, în limitele legii şi ale
statutului, sunt obligatorii pentru toţi membrii Federaţiei, chiar dacă nu au
participat la întrunire sau au votat împotrivă.
(2) Hotarârile Congresului Naţional, contrare legii, actului constitutiv sau
dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre
membrii Federaţiei care nu au luat parte la Congresul Naţional sau care au votat
împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în
termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la
data când a avut loc şedinţa, după caz, după ce în prealabil s-a adresat în scris,
pentru clarificări, Consiliului Reprezentanţilor.
18

Art 49 (1) Membrul Federaţiei care, într-o anumită problemă supusă hotărârii
Congresului, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau
descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea
inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2) Membrul Federaţiei care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de
daunele cauzate dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 50 (1) Consiliul Reprezentanţilor este ales de Congresul Naţional pentru o
perioadă de patru ani, cu drept de a fi realeşi.
(2) Numărul membrilor Consiliului Reprezentanţilor este variabil, în funcţie de
teritoriile ce se asociază la Federaţie.
(3) Preşedintele şi Preşedintele executiv sunt membri de drept ai Consiliului
Reprezentanţilor.
(4) Pe lângă membrii prevăzuţi la alin. (2) în Consiliul Reprezentanţilor mai pot
fi aleşi şi cinci membri supleanţi.
(5) În cazul în care Consiliul Reprezentanţilor se descompletează, locurile
vacante se pot completa cu membrii supleanţi sau prin alegeri la primul Congres
Naţional pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului întregului
consiliu.
Art. 51 (1) Consiliul Reprezentanţilor se întruneşte o dată pe semestru sau ori de
câte ori este nevoie, fiind convocat de preşedintele Federaţiei sau de jumătate
plus unu din membrii consiliului.
(2) Consiliul Reprezentanţilor este legal constituit în prezenţa a cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi ia hotărâri cu majoritatea
voturilor celor prezenţi.
(3) Hotarârile Consiliului Reprezentanţilor, contrare legii, actului constitutiv sau
statutului Federaţiei pot fi atacate în justitie, în conditiile prevazute la art. 46
alin. (2) din statut.
Art. 52 În cazul în care un membru al Consiliului Reprezentanţilor îndeplineşte
o funcţie publică sau o demnitate publică, în legătură cu obiectul de activitate al
Federaţiei, acesta poate formula cerere de suspendare pentru o perioadă de
maxim 1/2 din mandat, locul fiind ocupat de un supleant, iar pentru preşedinte
de un vicepreşedinte propus de preşedinte şi validat de Consiliului
Reprezentanţilor. În cazul în care preşedintele executiv formulează o cerere de
suspendare, se va alege un preşedinte executiv interimar, propus de preşedinte si
validat de Consiliului Reprezentanţilor.
Art. 53 Preşedintele poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii
executive să exercite anumite atribuţii stabilite de Consiliului Reprezentanţilor.
19

Cap. VI Bugetul de venituri si cheltuieli
Art. 54 Activitatea economico-financiară a Federaţiei se desfăşoară pe baza
bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Reprezentanţilor.
Art. 55 Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie ale
fiecărui an, primul exerciţiu începând la data constituirii Federaţiei.
Art. 56 Federaţia întocmeşte anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi
bilanţul contabil, şi ţine evidenţa activităţii economico-financiare în
conformitate cu normele legale în vigoare.
Art. 57 Federaţia efectuează încasări şi plăţi în lei şi în valută, prin casieria
proprie şi prin conturile deschise la bancă.
Art. 58 (1)Veniturile Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România NOSTRA SILVA provin din:
a) taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor, care se stabilesc de
către Consiliul Reprezentanţilor pentru fiecare an, în funcţie de veniturile
şi posibilităţile membrilor; cotizaţiile se achită cu anticipaţie pentru
semestrul următor; membrii onorifici nu plătesc taxele de înscriere;
membrii onorifici nu plătesc cotizaţia;
b) prestările de servicii comandate de membrii Federaţiei sau de către terţi
care nu constituie subiecte de interes general;
c) veniturile obţinute din vânzarea publicaţiilor proprii, în ţară şi în
străinătate, inclusiv publicitatea în acestea;
d) organizarea de cursuri pentru formarea personalului, în ţară şi în
străinătate;
e) dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în
condiţiile legii;
f) veniturile realizate din activităţi economice, dacă acestea nu au caracter
accesoriu şi sunt în legătură cu scopul principal al Federaţiei;
g) din dividentele rezultate din activităţi economice, în cazul în care
Federaţia va înfiinţa societăţi comerciale;
h) alte contribuţii din ţară şi din străinătate;
i) donaţii, sponsorizări sau legate;
j) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
k) cote din taxele de amenajare, subvenţii, şamd
l) alte venituri prevăzute de lege.
(2) Cotizaţiile membrilor sunt anuale, se stabilesc de Consiliul Reprezentanţilor,
proporţional cu suprafeţele proprietăţilor deţinute de fiecare. Ele vor descreşte în
raport cu întinderea suprafeţei.
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(3) Cotizaţia va fi, de regulă, între 0,5 şi 1 leu, pentru fiecare hectar de teren
forestier şi păşune.
(4) În situaţii excepţionale, în care proprietarii sunt în dificultate financiară,
cotizaţia va fi între 0,1 şi 0,5 lei pentru fiecare hectar de teren forestier şi păşune.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), precum şi în alte cazuri speciale, Consiliul
Reprezentanţilor, sau Biroul Federal dacă este împuternicit de Consiliu, pot

stabili cotizaţii pentru anumiţi membri care să nu fie raportate la suprafaţă.

(6) Proprietarii pot plăti, voluntar, o cotizaţie pe hectar mai mare decât cea
stabilită prin statut sau hotărâri ale Consiliului Reprezentanţilor.
Art. 59 Federaţia poate contracta credite în limitele stabilite de Consiliul
Reprezentanţilor.
Art. 60 Veniturile Federaţiei se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute
în statut şi pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi de dotare ale acesteia.
Art. 61 (1) Federaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, ale căror dividente, dacă
nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi, se folosesc pentru realizarea scopului
Federaţiei.
(2) Federaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea
au caracter accesoriu şi sunt în strânsa legatură cu scopul principal al persoanei
juridice şi obiectul de activitate al acesteia.
Cap. VII Răspunderi şi sancţiuni
Art. 62 (1) Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul Federaţiei răspund,
potrivit legii, pentru prejudiciile aduse Federaţiei.
(2) Membrii Federaţiei care aduc prejudicii de orice natură pot fi excluşi prin
hotărâre a Consiliului Reprezentanţilor, la propunerea preşedintelui sau a
jumătate plus unu din membrii Consiliului, preşedintele putând să solicite
încuviinţarea instanţei competente cu privire la excludere.
Cap. VIII Dizolvarea şi lichidarea Federaţiei
Art. 63 Federaţia se dizolvă în următoarele situaţii:
a) de drept;
b) prin hotărâre judecătorească.
Art. 64 Federaţia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în
termen de un an de la constatarea unui astfel de fapt nu se constată îndeplinirea
scopului pentru care a fost înfiinţată Federaţia;
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b) imposibilitatea constituirii Congresului Naţional sau a Consiliului
Reprezentanţilor, în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai
mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere
trebuiau să se constituie;
c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a
fost complinit timp de 3 luni.
Art. 65 Federaţia se dizolvă, prin hotărâre judecatorească, numai la cererea
membrilor fondatori:
a) când scopul sau activitatea Federaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice, fapt constatat printr-o hotărâre judecătorească;
b) când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice, fapt constatat printr-o hotărâre judecătorească;
c) când Federaţia urmareşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit,
scop neprevăzut în prezentul statut, fapt constatat printr-o hotărâre
judecătorească;
d) când Federaţia a devenit insolvabilă.
Art. 66 În cazul dizolvării Consiliul Reprezentanţilor, sau, în situaţia în care
acesta nu se poate întruni, Biroul Federal, va dispune cu privire la transmiterea
bunurilor rămase în urma lichidării către persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemănător.
Art. 67 (1) În cazurile de dizolvare prevăzute la art. 60 lit. a) si b) lichidatorii
vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
(2) În toate cazurile, mandatul Consiliului Reprezentanţilor încetează odată cu
numirea lichidatorilor. Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate
formalităţile cerute de lege pentru înscrierea şi publicarea lichidării Federaţiei.
Art. 68 (1) Lichidatorii vor continua acţiunile în curs, vor încasa creanţele, vor
plăti creditorii, vor organiza licitaţii publice de vânzare de bunuri ale Federaţiei,
precum şi orice alte operaţiuni necesare lichidării acesteia.
(2) Plata creanţelor, răspunderea pentru daune, depunerea actelor şi declararea
operaţiunilor de lichidare la Registrul Federaţiilor de la Tribunalul pe raza căruia
Federaţia îşi are sediul, îndeplinirea procedurilor pentru publicare şi radiere,
depunerea bilanţului, soluţionarea contestaţiilor şi descărcarea de obligaţii a
lichidatorilor, se realizează conform dispoziţiilor legale.
Art. 69 (1) Atât faţă de membri, cât şi faţă de Federaţie, lichidatorii sunt supuşi
regulilor mandatului.
(2) Lichidatorii îşi îndeplinesc manadatul sub controlul cenzorilor.
Cap. IX Dispoziţii finale
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Art. 70 (1) Federaţia se poate asocia cu alte asociaţii, fundaţii sau federaţii,
persoane juridice române sau străine, în vederea realizării unor activităţii
comune, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Raporturile dintre Federaţie si asociaţii prevăzuţi la alineatul (1) se stabilesc
prin convenţii sau contracte de asociere, care se aprobă de către Consiliul
Reprezentanţilor.
(3) Hotărârea judecătorească definitivă de constituire, statutul şi regulamentul de
organizare şi funcţionare sunt documente pe baza cărora federaţia este
organizată şi funcţionează.
(4) Pe baza prezentului statut, Federaţia îşi realizează în mod autonom drepturile
şi îşi exercită modul de funcţionare.
(5) În cazul în care hotărârile luate în forurile administrative, juridice sau
legislative contravin drepturilor sau intereselor membrilor săi, Federaţia va uza
de posibilităţile legale aflate la dispoziţia sa, în vederea apărării acestor drepturi
şi interese.
(6) Federaţia are ca însemne de reprezentare emblema, ştampila, drapel propriu,
insigne, fanioane, etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 74 Membrii asociaţi pun în comun şi fără drept de restituire patrimoniul
iniţial al Federaţiei care este de 3.000 lei, în numerar, constituit din contribuţia
membrilor fondatori, conform anexei nr. 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 77 În măsura în care nu prevede prezentul statut se completează de drept cu
prevederile O.G. nr.26/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum
şi cu prevederile Codului civil.
FEDERAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI
ŞI PĂŞUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA
PREŞEDINTE
BOGDAN IOAN TUDOR TODORAN
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