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 În constelaţia ecosistemelor terestre, pădurea a reprezentat şi reprezintă o 

categorie aparte şi de mare preţ, datorită materiilor prime pe care le furnizează, 

posibilităţii de regenerare precum şi multiplelor servicii cu caracter de protecţie 

pe care le oferă asupra climei, solului, reglării hidrologice, rolului pozitiv 

igienico-sanitar, mediului prielnic de viaţă pentru plante şi animale, precum şi 

rolul peisagistic. 

 Tulburarea acestor ecosisteme a provocat nebănuite modificări în reţeaua 

interdependenţei ecologice, cu influenţe negative asupra mediului înconjurător. 

 În mare măsură, efectele acţiunii omului (efecte antropice) sunt dependente de raportul 

dintre resursele forestiere, de creşterea demografică şi de nivelele de dezvoltare social-

economică, diferenţiate de la o regiune la alta, de la o ţară la alta. Astfel, dacă în ţările 

dezvoltate creşterea demografică este, cel mult, slab pozitivă, în schimb, în ţările sărace, slab 

dezvoltate, cu ritmuri ridicate de creştere demografică, cu organizări şi tehnologii învechite, 

continuă, în mod fatal,  fenomenul de defrişare a pădurilor, urmate de noi dezechilibre 

ecologice. Exploatarea iraţională a acestei resurse în aceste ţări nu reprezintă perspectiva unui 

salt economic al acestora, ci apariţia de noi dezechilibre şi fenomene negative, iar contracararea 

acestora înseamnă cheltuieli mult mai mari decât valoarea resursei lemnoase în sine. Din păcate, 

în momentul de faţă şi România se înscrie în rândul acestor ţări care nu reuşesc să valorifice 

raţional această resursă regenerabilă, dar care nu este regenerabilă. 

 Această resursă se poate degrada în timp printr-o exploatare exagerată, atât cantitativ, cât 

şi calitativ, iar la acest aspect se adaugă şi efectele negative datorate deprecierii factorilor 

protectivi generaţi de pădure (secete, îngheţuri excesive, alunecări de teren, viituri, înzăpeziri). 

 Sectorul forestier, pădurea, este vulnerabil faţă de activităţi ilegale, precum furtul şi 

tăierea ilegală de material lemnos (această activitate ilegală având consecinţele cele mai grave), 

comparativ cu alte sectoare ale economiei naţionale. 

 Cauzele mai importante ale acestei vulnerabilităţi sunt: 

- amplasarea fragmentată a pădurilor şi situarea lor la mari distanţe, precum şi a unităţilor de 

exploatare şi industrializare, care sunt răspândite în zone mai greu accesibile, predominant 

la dealuri şi la munte. Aceste amplasamente le creează condiţii „ferite” de prezenţa 

publicului, de presă şi de organele oficiale; 
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- în unele zone şi în anumite periaode ale anului, controalele independente sunt rare, iar 

organismele publice de control nu deţin suficiente mijloace pentru aplicarea corectă a 

legilor; 

- în zonele în cauză, pe de o parte, nu se fac suficiente controale, pe de altă parte salariaţii cu 

gestiune sunt, de regulă, slab remuneraţi, deşi au în grijă bunuri valoroase, răspândite pe 

mari suprafeţe şi dispersat, motive care pot genera foarte uşor corupţia şi delincvenţa; 

- multitudinea reglementărilor şi a actelor normative, nefiind suficient corelate între ele, se 

pretează la interpretări diverse şi la modificări prea dese; 

- legislaţia actuală prevede sancţiuni relativ mici, comparativ cu valoarea daunelor produse de 

către infractori şi persoanele care favorizează acţiunile acestora. Există cazuri când, în unele 

zone forestiere identificarea şi pedepsirea celor corupţi devine dificilă, întrucât printre 

vinovaţi se află chiar indivizi care anchetează sau sancţionează. 

 Pe baza actelor de sancţionare a contavenţiilor şi infracţiunilor produse în păduri, periodic 

se întocmesc rapoarte privind starea infracţională în pădurile unităţilor silvice. În aceste 

evidenţe sunt consemnate tipurile de acţiuni ilicite, numărul lor, dimensiunile şi valoarea 

pagubelor, a sancţiunilor aplicate etc. Ce trebuie să se reţină, este faptul că acţiunile ilicite 

descoperite şi sancţionate sunt, de regulă, mult mai reduse decât cele reale. 

 Un aspect, mai puţin pozitiv, este acela că întotdeauna o parte dintre specialiştii din acest 

domeniu se străduiesc să păstreze în secret informaţiile din sectorul forestier, în final acest fapt 

ducând la o încurajare a faptelor ilegale. 

 În perioada 1990-2005, amploarea şi efectele tăierilor ilegale în sectorul forestier au fost 

strâns legate de specificul perioadei de tranziţie de la economia forestieră socialistă, la economia 

forestieră de piaţă. În ultimii 15 ani, sectorul forestier a avut o evoluţie dintre cele mai negative, 

iar factorul alarmant este că anumite fenomene, precum tăierile ilegale de material lemnos, s-au 

amplificat, atât ca volum, cât şi ca număr de persoane implicate, cu fiecare an ce a trecut.Astfel, 

clasa politică a tergiversat atât reconstituirea dreptului de proprietate asupra pădurilor, cât şi 

adoptarea legilor forestiere româneşti, cerute de acest obiectiv. Populaţia rurală a intrat într-o 

sărăcie avansată, autorităţile de control s-au dovedit ineficiente, s-a extins şi s-a generalizat 

blocajul financiar. Într-o astfel de atmosferă confuză, guvernele postdecembriste nu au reuşit să 

controleze suficient autorităţile centrale şi locale responsabile cu redresarea stărilor negative din 

fondul forestier. În domeniul silviculturii, cele mai mari abuzuri şi ilegalităţi au fost: 

- încălcarea prevederilor amenajamentelor silvice prin punerea în valoare a masei lemnoase 

fără respectarea regimului silvic; 

- marcarea şi exploatarea arborilor cu încălcarea prevederilor normelor tehnice; 

- neexecutarea controalelor în parchetele în curs de exploatare; 

- încălcarea regulamentelor de licitare a masei lemnoase; 

- activitate necorespunzătoare în activitatea de pază a pădurilor şi a menţinerii integrităţii 

fondului forestier; 

- împăduriri executate necorespunzător; 

- slaba calitate a personalului din structurile autprităţii centrale a statului care au răspuns de 

sectorul silvic. 


