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O istorie neromantată, 
plină de semnale de alarmă 
Specialiştii silvici, analizând rezultatele Inventarului Forestier Naţional, întocmit în a~ul 198~ plecând de la 
datele prîvind starea fiecărui arboret înscrise în amenajamentele silvice, au co~cluz,onat ca star: a r~ală a 
pădurilor nu este corespunzătoare, respectiv, structura arboretelor în ceea ce priveşte clasele d~ varsta es!e 
deficitară în arborete având vârsta peste 100 de ani, considerând că din păd~r! s-a exploatat ma, mul~ decat 
creşterea reală a acestora, reuşind ca în anul 1987 să se emită Legea nr. 2 prr_~•nd c~nservar_ea, proteJarea şi 
dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională economic şi menţinerea ech1hbrulu1 ecologic. 

lng. Costel Girigan 

În ~c.c:i-( :,Ctlt--. pentru realiia.rea uoe1 repanJtii 
ccritoriak c:orc.:ipurt1,,i\1oare a p~dur,lor. 
as1gurarcu pOtCn\ialului productiv al nceilQt.) 

şj pi,trarca echilibrului ccolugac. prin Legea 

nr. 2/ 1987 S•a mtCl7JS pc o perioado de 10 '"" 
efec1u:uea lucr.lnJordc exploatare u produselor 
principale. in unele jude(e jn1egrnl. în afle 
Judeţe pe roza oconlelor cu s1rucruru claselor 
de \'ârslâ dcstrucrur:ltti.. 

Prîn aplicarea :1ces10r preveden. în perioado 
1988-1 990s-au rccolrar în roiai 45.705 mii mc. 
re,enrnd in medie JS.235 mii metan. fot3 de 
perioada 1982-1987 .cand s-au rccolcar în coral 
129.625 mii mc. revenind 2J .604 mii nlc/an. 
reducllndu-~ a,1fel can111a1ea de lemn care ~-3 
recolla1 în anii 1988. 1989 şi 1990 cu 6.4 
milioane mc/an. 

Dacă ~-ar fi aphc.•m 10 ~m, cât lY-1:1 prevăzut. 

econom.ia pcrtornJ nr fi fm,t de 64 m1li~1nc mc. 
Pe1uru ca ,tcitul sa aibJ control tbupra t!icrilur 
în păduri. pri11 Leg.ca nr ll l987 s-a ~t.ab1l11 d'I. 
volumul de mas.li lemnoasă ce se recOht!-aZ.il 
anu:11 ~ oprob3 prin decret al Con:-.iliului de 
S1:u, ac-e-s1 \'Olum fiind 'it:'.lbilil in limitn 

fXl.Sib1htiitii normale o p!idunlor. potrivit 
::uoena1a.mcn1elor s.ilv1(;e. a.s,guriîndu--.e 
evnatea dezgolim şi pro1cjarca solului. 
con1iolidnrca funqiilor de prot<:C\ie o 
:trhorecelor. ~mbiliuueu t--cosî.!ilemclor nnturnJe. 
1.1mcl1orarca factorilor de cltmll. mcn\1nere-a 
unor dcbue consmntc de up5 şî conbnuuaiea 
produc(1c1 de lemn. 

Princ11,ille deivohtirii durabile o pădurile)r in 
România .s•au fundamcmar pnn anii 80. îur din 
1987 s-au pui. io a1>hcare. 
in anul 19\)(), prin Legea nr. 13 drn 7 august se 
abrog~ Legea nr. 2/1987 şi se stabileşte c5 
volumul de masa lemnoas!i cc l!tC. recoheaz.l 
anuuJ din pădurile României se ;:iprobli prin 
lege. 

Astfel. în anii 1991- 19% s-au aprobat a se 
recolta Ul'rn5toareJe can1it~1i: 

■ pentru anul 1991 • 19 milioane mc din 
c...-are 3 mii ioane mc vor fi pc.ntru acoperirea 
nevoilor locale*: 

■ pentru anul 1992 · 16.5 milioane medio 
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care 3.5 milioone n1'.: \·or fi pentru 
ucopcri.rca nevoilor locale: 
■ pentru anul 1993 • 15 m1linanc mc din 
care 4 milioane mc , 1.-,r fi pentru .k'Opt"l'lrea 

nevoilor locale; 
■ pc:n11,1anul 199.t. t.J.Smilio.anc.tnt'dm 

c.tt~ 4 mjlioane nx, ()I' fi pcntro JCopetir~.1 
ne"ojlor loca.le. 
■ pentru .>nul 1995. 14,4 miliOJne mcdin 
care 4 milioane mc vor fi pcniru acopern't.:. 
oc,oilor J~lc: 
■ pentru anul 1996- 14.6nulioancmcdm 
care 4 milioane mc , or fi pentru acoperire., 
nevoilor loca.le. 

Legeo nr. 34/19% s1ipulca,fi la an. li d 
,·olumul de ma.Să lemnoa..~ ce )C. vo rccoh.a 
începând cu 19')7 se ,a aproba prin horâr.tm1 
Guvernului. puntlnd astfol în aph(.-ate 
prevederii• on . 40 din Legea nr. 2611996 -
Codul Silvic care a intnu în vigoore pe 4 apohr 
1996. 

Astfel. prin horlirâri ruc Guvernului pen!J\I an,i 
1997-2008 s-nu nproba1 pentru recoJrm 
urmlitoarele canrn§\i: 1997 - H.S mihoaM 

mc. 1998 - 15,2 milioane mc. 1999 - 15.5 
milioanemc, 2000 - 15.8 milioane ,nt. 2001 
17 milioane mc. 2002- 16 n1ilio.1ne mc. '.!00~ 
- 16 milioane- mc. 200-4 - 18 m1ho:1nc m..:. 
2005- l8,2mih()anemc. 2006- 18.5 nulm.sn< 

• 



11ic, 2007 - 18.5 milioane mc. 2008 - 18.5 
mahoane mc. 

ne~'fJl loa,lt! f11seamnll 11Jigurarn, "" lemn dt· 
1"" ~; de t·o11stn1t·/ii a poputo1iti din medlul 
rural 

Din una li tu datelor .. ,e obsen•ă cil prrn hotărâri 
de Cu,em ,,au aprob:11 a se t~ia în 1997- 14,8 
m11io.one de metri cubi. can1ita1ea crescând 
anual pânli la 18.5 milioane rnc în 2006, 
mcn1ulllndu-se la ucea.\14 valo.11-e p<lnn în 2008. 
aprob.indu••• a se tăia anual prin hotăriiri de 
Cu,em cu 3.7 milioane mc mai muli fată de 
aprobilrile date prin lege. 

O.u-e crne a fundamc11uit cifrele pen1tu care 
.s-au emi, hotlir:Jrile de Gu vern şi ee a suu la 
bază? lmbu11a1ă1irea , t~rii pădurilor din 
România sau cererea de lemn? Interesanl ar fi 
d3e~ aJlaJ1s1ii economici împreun3 cu 
'PtcJalişt 1 1 si lvici nr analiza de dile ori i-3 

-

modificat în Jiec.-are an rep:111,zarcit can1i1lţilor 

aprobate 1>rin hotLlr'âJ'e:l de Guvern. pnn onhne 
ufe rnini~rrilor. 

Oare care nu ros1 datele care nu ~hu ln bazo 
ac<:StOr modilidlri. nu cunwn asiguro.ri:ts 
motcrici prime. pen1ru unii? Datele cxist!l, doar 
s.1 ~e vrea J se cull()î&sc5 :tde,·!rrul. 

Dar trendul ca din p&Jurile României sd sc t:tic 
drn cc in ce mai mult. funcţie de interese şi 
nevoi. sc des.\,·llrşeite în anul 2008 . când prin 
Legea nr. 4612008 - Codul Silvic ln an. 59 •• 
pre"cde c4 „volumul ma~im de lemn ct s~ 
poate recoim din pMun ou poale Jep;'I~, 

posibilitatea ;tabdild prin amenaja~ntu~ 
.1 . • •• pre•·iz.ându--se în conunuare cand ş-, Sl\lC , ,. • 

=•t• de~•şi =ibilii:uea Mab1htJ prm cum se r·~ .. .,.. r-" ,. • 
. ent Dacă Juiîm m con!ritderare amenaJam , . .. . 

ede 'le privind IJl()dalnatea de mtocm,rc a prev n _ 
. telor nucem ltllgt i:ooclu111 <11m nmcnaJamen • ,.--

pi_ 

putem rl!roh..t „ lcgaJ" lemnul de pc mm1ţi1 ~i 
de~lurllc Ro1rulnie1 tts:pcctând lcgc:1, dar 
te:re..nurilc rAmânâJ.1d goole. 

Dar a~as1a nu ~ 1e roiul. nH m ~j Inventarul 
forestier Naţional. care ~a preie.ntut pe 12 
noiembrie 2015 ln Bruşov în preze11ţo. 
rcprozentţinţilor minis1erului, gărzilor 

forestie~. mediului universitar, proprie1:mlor 
de p~uri, ndmini.stra\ici silvice. indu~tne1 
lemnului sŞi indu.ştriei mobilei. ONG-urilor de 
mediu. P:lcat c3 au hf>Sil membrii CSAT ... , -ar 
fa Jiniş1il'. aflând de 13 cei mai man spec,tk11~d 
cS1 e~te de bu1ul Mru-ca plidurilordin România; 
suprnJ'a\a împ,Sduridl este în creşte.re. volumul 
de lemn acumulat în plduri a UJun., la 
2.22 1.593.-169 mc dubllindu,:,c fo\l! de 
inventorul din 1984. cre~1erca med.le este de. 
7.8 mcAt.a/an. creşterea anut1JA n ,olumuhu de 
lemn dtn ~dur, este de :-4 265 .26-1 mc Oad 
se tt<pectl k:ţiSl3\tO octual4. "' pot recolu în 
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NESS~--------------

t ,cco.n: an 5-S nnlu'ldne fll( - ..SIMr normtk 
1~hnt1..~ pn\. ind umen.tJJrc~ pldunlor ~J cele 
Pf" md l51crilc de lnţriJlfC. alegere;,. ~1 
nplicJrea 1ratrunen1tlor \oC, or <chim.ba, LinânJ 
cont de rc1uh.;crdc lm-enuuulut 1~0,c,1,cr 
Ndţ1on:.I Dadi totU}t ne , om luj după 

cumpenJ.~ ,or r(:(..'Qh3 60':f dtn c-re~ccrca de 
54 nuhoonc. re~pccU\ 32 mtJ,o;:inc ra~.:. de 18 
m1llo.1oe. c,it ~·,l 1'et·oh:u legal în uiumu •ma. 

Oricum. acc<hl~ cJnlhn.1c de '.\2 m1hoo.nt mc 
(,au -.e poate merg_e pân:l la :5-$ de n11ho4ne 
ml.' }, t.""an- \C poate n:c-oll,1 leg,I Mfăr.1. \o!i 
afectăm cu nunic -,tUft'a p:ldun lor'". ci.Ic cu 
inuit niUJ mure decât cca !ltalnlnă de 
Au:,i,troprojekt în 2008. în ba;n unui , iud1u (hi 
('Urc a u plr11C1p.·u ŞI S-pcciah }U )Îh1 1C1 din 
Român,~) imnnt~it c-u bani de la BERD 
(300.000 lic euro ncnlmburS:1blli). 

AU•M(lJ)r'UJ~kt " SHtb thl c3 din pâdurdc 
Românie•~ pot t!'iîa .anual p;1n~ ta 28 mihOOJ1c-

• .11 .1 ~ r. • ,t de me1n cub1. OC(!asla pnn -.c.-:tt:t ._.~te, ve 
tA1en:. pnn ma,anuea 11ue1Nl4ţli de 111tco·e11ve 
la r.l.rnun }• prin t1C."-'Cş1biliznrea c:clor pc.-,1,e 2 
m1ho:mc de hect.11't'. daf 111 2008 nu ~-a ttt1~1L 

Oup4 }Jptt aul. :,p,..-cialj~u1 :.1h 1c1 m.-n.1ni.ce-i 
Jrept pe bM1 mai n1ulţ1, au reu.~11 , ;i connng.fl 
pc: IC.XUJ •. lumea .. ~·6 pădurile Rom,1n1c1 :.uni 
mtr•o M.m: t\tr.h.lrdin,ml. au fo,1 foone bine 
g<hpod,1nl~. dublându~h-'tC cre~te:n:01. ~• prrn 
bun;t ţo,poi.l:lnrr ,-,au ;tturnul:,u peşte dou,) 
rn1harde de lll(.', l.lin occl'.1\16 c-.1nurn1c pu1J,n, 
du•"-C rccoh:i lc.yal de hi 12 dr nuhoanc 01(." la 
54 de mll1oonc in~. 

Llm1e•v6 o emp..-'l . .ro.,ne ~~;1". de- J f:ll."C 

rcd,mll în mediul Je arac-c.•ri fore\ld1.·re. p..·111ru 
..:a. n,:,ru in, ~ tnon dm EutopJ ~5 '),t 

pregdtea.-.că t u 1n,cM1lii tntb 1\~ în sectorul 
1ore,11cr. dn.r cred di nu t~~ cJe BJuns.. poat,. .. 
curtdrn ş 1 grupu.J Samhng drn Mo.lAetia. '-'are 
prin onn 199~-1993 era 1n1e-re\.a1 de p3duritc 
Româ111e1. 

D:u:3 începând dm 1910. în Rom.mî:i s,a emis 
primul c:od silvic:. dai:! ~c1in1a sîh•1c~ s,a 
dclvofuu la noi.aju,1gllnd sl n~ rccunoscu1ă ~1 
apreciatl in Europa, <11.;;i tootc padur,I, au fost 
amcnaj,ne. pnn tl)I ...CC.-.t don de :.pn~pc 100 
de o.ni s-a :i.t:Dbîl1t c-c ~ poate tliil anual (Când 
p~unlc "'unt inlf-o ,1.:uc "·orc,punzatoare. 
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Jproa~ oe '.)t.t~a nonnală). 1..·.ant1t.ttCJ ~ "'-.. 
I S m1lioJ.nc de mctn cub1, 1.tr ocum. prin 
ln\'cn1arul forc.stic1 Nution.11. ii.i: ~tcrgc tot C(' 
s„a ~tsut. nu cwn\ a rar 1:n:but -.J-i lrJgem l.
r1bpondcrc pc cei ~c , ... au ocupat tic 
problem:n11c.1 pădurilor .tproape o :,.Ulil de Jni , 
de- la ac-<Jc.lcm1de111. profcson uni\ 1:r,i1ari. 
:,pcc 1 tl l1.şu în ~cn.-etare, i n adn11nî1";trare. 
in1111~m! Can,:, a fos1 imel\·~ul lor ~:l . .:t.~---unc&A·· 
ttJ.llla1e,1 din pJ.d urilc Român1ti'~ Să nu mni 
vorbun d<: ONG-urile de mediu. de prln\ul 
Chatlcs. tle agcn\itt de mediu EIA, c:trc au 
pl'C"zenta1 ~Hâi dt cnuc admini.Mml"e'.i pâduril<'r 
Rom.ân1c1. considcr.lndu~le 3junse 1:1. di.Qrog.:n
tot.tlâ. când. i n rea1ic.a,c. :1-ta.re.a lor este . .cum nu 
t-t po::u1: meu bum1··. după r:um s„a prezcn1.11 
Mtuaţia lu Br.işo,. în t2 noiembrie ~ lS! 1\u 
ntuhi:- de invăta1 Je la silvkultori, rom5m uu 
poate de la informaticienii. ~p«iJli~tii io 
„softul" care a prclu('rJ.t dmtlc tn,cn1.1rulu1 
Pore.,ucr Nnt1onaJ ! 

Oârc in colcc-11\ul de ~peciali~ll c~ lu,.-r~atl 
la ln,tn1arul Fore.-st.JN Naţional nu ,unt ~ 
d1n1.n: cei C4J"C. au ftk.'.rat pentru .\u4-lmf'lll'JC'L1 
dar .UUn&,:i b·au f'CU~ll') 
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