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Nr. 3 / 23.03.2022
Către:
Guvernul României
Dlui. Prim-Ministru Nicolae Ciucă

Stimate domnule Prim-Ministru,
Subscrisa, Asociația Industriei Lemnului - Prolemn, reprezentată prin Cătălin-Constantin
Tobescu, președinte,
Având în vedere invitația adresată de către dl. Prim-Ministru Nicolae Ciucă pentru mediul
economic de transmite propuneri care să susțină redresarea economică și depășirea
amenințărilor la securitatea energetică,
În contextul:










Înregistrării unui deficit artificial de resursă de masă lemnoasă, cronicizat, indus de
măsuri administrative la nivel național contraproductive, care afectează
aprovizionarea industriei cu resursă și a populației cu lemn de foc;
Înregistrării celei de-a 5-a luni consecutive de declin al producției în industria
lemnului și industria mobilei, comparativ cu lunile corespondente din anul
precedent;
Al războiului din Ucraina, al deficitului și prețurilor foarte mari ale resurselor
energetice, situație similară înregistrată și pe multe segmente ale industriei
materialelor de construcții și industriei ambalajelor;
Al realității utilizării lemnului ca resursă energetică pentru încălzirea a aproape 50%
din sectorul rezidențial din România, în afara oricăror preocupări de asigurare a
securității energetice pentru acest segment foarte larg al populației;
Al nevoii urgente de acțiune pentru cea mai bună utilizare posibilă a disponibilului
nostru național de resurse regenerabile,

Apreciem că resursa de lemn din pădurile gestionate durabil ale României, valorificată superior de
către industria lemnului, reprezintă o soluție care poate susține securitatea energetică, reducerea
dependenței de importuri, creșterea economică și concomitent urmărirea obiectivelor de
dezvoltare a unei economici verzi, bazate pe resurse naturale regenerabile, cu impact redus
asupra mediului.
Asociația Industriei Lemnului - Prolemn solicită o poziționarea clară a Guvernului și a tuturor
ministerelor pentru a menține activă gestionarea durabilă a pădurilor, pentru susținerea
industriei lemnului și eliminarea blocajelor care au condus la un deficit artificial de
resursă pe piața lemnului.
1. Măsuri cu impact imediat, pe termen scurt:


aprobarea unei cote anuale de recoltă de masă lemnoasă de către Consiliul de
Administrație RNP - Romsilva la nivelul posibilității stabilite de amenajamentele silvice,
de 11-13 milioane mc, conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase.
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oferirea imediată în piață, ca masă lemnoasă pe picior, a resursei de lemn programată a
fi pusă în piață ca lemn fasonat, în condițiile parcurgerii procedurilor de contractare a
prestațiilor de exploatare fără a fi adjudecate.

2. Măsuri pe termen mediu:




repunerea în dezbatere publică a proiectului de modificare a HG 497/2020 pentru
aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al
instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația
materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri
de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin
operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, astfel încât să fie
respectate principiile EUTR 995/2010:
o să nu fie îngreunată activitatea economică cu sarcini administrative excesive.
o trasabilitatea să fie urmărită în principal la prima punere pe piață a masei
lemnoase, cu orientarea controlului pe zone și activități de risc.
o să fie încurajată conformarea voluntară, prin implementarea de sisteme due
diligence proprii ale operatorilor economici. Sistemul SUMAL 2.0 trebuie să
reprezinte o bază pentru susținerea sistemelor proprii ale operatorilor
economici.
o să existe norme separate pentru consumul propriu al micilor proprietari,
conform prevederilor Codului Silvic.
modificarea Ordinelor de ministru 1946 și 1947/ 2021, privind evaluarea de mediu și
revizuirea evaluării de mediu a amenajamentelor silvice, astfel încât procedura să fie
fluentă și să nu conducă la blocaje în aplicarea amenajamentelor silvice, cu afectarea
resursei de lemn disponibilă în piață.

3. Măsuri pe termen lung:




dezvoltarea unei strategii forestiere naționale și urmărirea implementării acesteia, cu
obiectivul de a valorifica potențialului sectorului pădure-lemn de a susține concomitent
creșterea economică bazată pe bio-resursa regenerabilă și urmărirea obiectivelor de
mediu, cu urmărirea principiilor de utilizare în cascadă a resursei de lemn și obiective
de maximizare a efectului de substituție al produselor din lemn și al biomasei utilizate
ca sursă de energie pentru alte produse cu amprentă ecologică mult mai mare.
implementarea unui sistem de valorificare a masei lemnoase care să prioritizeze accesul
la resursă pentru operatorii economici care adaugă cea mai valoare economică, socială și
de mediu resursei de lemn, proporțional cu consumul de masă lemnoasă din anul
anterior- a se vedea modelul polonez.

Punctele identificate ca fiind prioritare de abordat, rezultate în urma unei consultări extinse pe
ramuri ale industriei lemnului:
Industria de prelucrare primară rășinoase:
-

autorizarea instalațiilor de debitat cu cerințe minime - de exemplu cojirea lemnului.
simplificarea procedurilor de import portuar de masă lemnoasă.
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Industria de prelucrare primară foioase:
-

extinderea cotei reduse de TVA de 5 % și pentru biomasa rezultată din prelucrarea
primară a lemnului utilizată pentru încălzire, cu aceleași argumente ca și pentru cota de
TVA redusă la lemnul de foc.

Industria plăcilor:
-

dezvoltarea politicilor și legislației pentru reciclarea lemnului.

Industria energiei din biomasă:
-

-

cuprinderea în biomasa certificabilă pentru schemele de suport pentru energie
regenerabilă a biomasei din resturi de exploatare, din livezi, toaletări de arbori,
administrarea spațiilor verzi, cu eliminarea birocrației de emitere a avizelor de
transport pentru această biomasă.
asigurarea confidențialității și a secretului comercial de către aplicațiile cu acces public
ale sistemului SUMAL, în special în cazul interogării datelor pe număr de mijloc de
transport și al urmăririi publice a traseului transportului.

Industria construcțiilor/produse din lemn altele decât mobila:
-

introducerea unor standarde de verificare a calității construcțiilor din lemn.
actualizarea standardelor de certificare ISU pentru construcții din lemn.

În măsura disponibilității programului dumneavoastră, vă rugăm să ne acordați o audiență
pentru o prezentare directă a situației actuale din industria lemnului și identificarea celor mai
bune măsuri pentru susținerea activității din această ramură a economiei naționale.

Cu deosebită considerație,
Cătălin-Constantin Tobescu
Președinte
Asociația Industriei Lemnului - Prolemn
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