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Petcu (MAP): Nu sustin eliminarea prevederilor OUG 51 privind contraventiile
silvice;aplicarea discretionara a legii trebuie evitata
Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) nu sustine eliminarea prevederilor OUG 51/2016 privind
contraventiile silvice, însa este de acord cu faptul ca actul normativ contine o serie disfunctionalitati sau
situatii de aplicare discretionara a legii ce trebuie evitate, potrivit unui punct de vedere al institutiei, postat
vineri pe propria pagina de Facebook.
'Ministerul Apelor si Padurilor nu sustine eliminarea prevederilor OUG 51/2016. Acest act normativ a fost
promovat pentru sanctionarea unor importante încalcari ale regimului silvic si, totodata, pentru transpunerea, în
mod complet, a regulamentelor Uniunii Europene în domeniu. Mai mult, în urma adoptarii OUG 51/2016, Comisia
Europeana a anulat procedura de infringement declansata împotriva României, tocmai pentru netranspunerea
prevederilor din regulamente. Consideram ca prevederile OUG 51/2016 reprezinta, în cea mai mare parte, un
instrument esential în lupta împotriva taierilor ilegale de padure si este necesar ca aceste prevederi sa fie adoptate
prin lege', noteaza Ministerul Apelor si Padurilor.
Potrivit sursei citate, dupa intrarea în vigoare a Ordonantei 51 s-a constatat ca aceasta contine o serie de
disfunctionalitati sau situatii de aplicare discretionara.
'În cele ce urmeaza, prezentam câteva exemple: la majoritatea transporturilor de materiale lemnoase, organele de
control sunt nevoite sa aplice sanctiune contraventionala, constând în amenda contraventionala si confiscare de
material lemnos, întrucât actul normativ nu prevede posibilitatea luarii în calcul a tolerantelor de masurare. În
cazul în care transportul de materiale lemnoase se face cu mijloace de transport feroviare sau navale, termenele de
valabilitate ale avizelor de însotire nu sunt corelate cu durata transportului. Aplicarea ad-literam a prevederii art.
14 alin (1) lit. d 'aplicarea indescifrabila, ilizibila sau necorespunzatoare a dispozitivelor speciale de marcat' poate
duce la sanctionarea unor muncitori necalificati care au sarcina directa de a aplica marca, sau a personalului silvic
calificat responsabil pentru lucrarea silvica ce impune aplicarea marcii. În acest context, este de dorit evitarea
situatiilor de încalcare a drepturilor persoanelor, în conditiile în care elementul constitutiv al contraventiei,
vinovatia, nu exista', se arata în comunicatul ministerului de resort.
Totodata, procesul de dezvoltare a sistemului de urmarire a trasabilitatii lemnului - SUMAL a generat situatii noi,
nereglementate în actuala forma a actului normativ, iar toate aceste propuneri de modificare a prevederilor OUG
51/2016 au fost constatate inclusiv de vechiul Guvern, care a elaborat si promovat un proiect de Ordonanta de
corectare a acestora, fara însa sa apuce sa finalizeze procedura de adoptare, mentioneaza sursa citata.
În plus, ministrul Apelor si Padurilor, Adriana Petcu, a subliniat faptul ca nu este adepta unei relaxari a regimului
contraventiilor. 'Cred foarte tare ca aceia care încalca legea trebuie sa plateasca pentru asta si trebuie sa-i usture.
Sigur, vom corecta ce este de corectat în textul legii, însa o relaxare a regimului contraventiilor nu este
negociabila', a precizat Petcu.
Ministerul Apelor si Padurilor sustine, de asemenea, ca 'modul în care aceasta noua Lege va fi adoptata (includerea
în proiectul de lege aflat deja în procedura parlamentara a prevederilor OUG 51, adoptarea OUG 51 cu modificari
etc.) reprezinta chestiuni de tehnica legislativa si sunt strict în atributul Parlamentului'.
'Important este sa pastram nivelul sanctiunilor si, în niciun caz, sa ne întoarcem la varianta existenta înainte de
intrarea în vigoare a OUG 51/2106. În prezent, în cadrul Ministerului Apelor si Padurilor functioneaza un grup de
lucru care va elabora propunerile de modificare si completare a actului normativ. Dupa elaborare, propunerile
autoritatii vor fi transmise Parlamentului', releva ministerul de resort.
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Recent, ministrul Apelor si Padurilor, Adriana Petcu, a declarat, în cadrul unei dezbateri privind identificarea
prioritatilor, politicilor si strategiilor pentru sectorul forestier, organizata la sediul ministerului de resort, ca legea
de aprobare a ordonantei pentru modificarea actului normativ privind contraventiile silvice trebuie respinsa si
reluat procesul legislativ pe proiectul de lege din Parlament.
'Nu sunt pentru o relaxare a contraventiilor pentru cei care încalca legea si contribuie la fenomenul taierilor ilegale
de paduri. Sigur ca toate cazurile aberante prezentate vor fi analizate, corectate, dar cei care încalca legea trebuie
sa plateasca 'sa îi usture'. Şi eu sunt acord ca trebuie respinsa legea de aprobare a Ordonantei 51 si reluat procesul
legislativ pe proiectul de lege din Parlament si corectate toate aceste situatii, sens în care, de urgenta, cu colegii
mei din minister si cu dumneavoastra (sectorul forestier - n. r.) vom forma grupuri de lucru ca sa cristalizam toate
concluziile amendamentelor necesare pentru modificarea Legii 171/2010', a spus Petcu.
La jumatatea lunii octombrie 2016, WWF-România califica drept abuziva masura de sanctionare a unui operator
care transporta în mod legal lemn, dar la care se constata, în urma controlului din trafic, ca exista o diferenta de 1%
între volumul înscris în documente si cel din autovehicul.
Un studiu publicat în 2016 de PwC arata ca industria de profil are o pondere de 3,5% la formarea PIB, contribuie
cu 1,7 miliarde de euro la bugetul de stat, atunci când sunt luate în calcul efectele directe si indirecte asupra
economiei, si asigura 128.000 de locuri de munca în mod direct, iar alte 186.000 indirect, în sectoare conexe.
Pe de alta parte, conform Inventarului Forestier National (IFN) realizat în perioada 2008 - 2012, România detine
circa 6,9 milioane de hectare de paduri, din care 51% în proprietate privata. De asemenea, au fost înregistrati circa
830.000 de proprietari de padure si aproximativ patru milioane de proprietari de terenuri agricole, raportul fiind
1:5. Raportat la datele actuale ale Inventarului Forestier National, masa lemnoasa recoltata reprezinta sub 50% din
cresterea anuala a padurii, comparativ cu media UE-27, de 60%. Doar Bulgaria (41%), Cipru (16%), Danemarca
(35%), Italia (26%), Luxemburg (38%) si Slovenia (44%) înregistreaza recoltari în proportie mai mica din crestere.
Cea mai importanta ramura economica în România, pornind de la resursa de lemn disponibila, este industria
mobilei, cu o productie totala de peste 2,2 miliarde de euro si exporturi de 1,88 miliarde de euro, în 2014, adica de
aproape 2,5 ori mai mare decât în 2004, se noteaza în raportul IFN. România este un mare importator de materie
prima (bustean) pentru industria lemnului, cu importuri de peste doua milioane de metri cubi lemn rotund si
exporturi de 200.000 de metri cubi. Aportul valutar net, prin balanta import/export, al produselor din lemn este de
3 miliarde de euro, anual.
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