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Lege Pentru Interzicerea Exploatărilor Forestiere în Parcurile Naționale 
 
Agent Green salută prima inițiativă legislativă1 din Parlamentul României de a interzice exploatările 
forestiere în parcurile naționale. Organizația a lansat o petiție2 în acest sens în anul 2015 când a 
publicat și sondajul de opinie care arată că 90% dintre români resping tăierea intenționată în 
parcurile naționale3. 
 
”La minister vorbim de 10 ani cu pereții pe acest subiect, iar Romsilva administratorul parcurilor 
naționale ne duce cu zăhărelul de tot atâția ani, vreme în care regia face profit din exploatarea 
comercială intensivă a celor mai valoarase păduri din parcurile națioanle. Așa că inițiativa 
parlamentară ne bucură. Chiar dacă nu este perfectă, aceasta reprezintă punctul de pornire pentru 
dezbateri constructive spre a înlocui exploatările forestiere intensive cu o protejare strictă și autentică 
în folosul naturii și al comunităților locale.”, a spus Gabriel Păun, președintele Agent Green. 
 
Inițiativa legislativă propune pe termen scurt interzicerea exploatărilor forestiere în parcurile 
naționale vreme de 10 ani și pe termen lung creșterea zonelor centrale de non-intervenție la 75% din 
suprafața fiecărui parc față de media de aproximativ 40% cât este astăzi strict protejat. Recomandarea 
valabilă pentru toate țările Planetei pentru protejarea a minim 75% din suprafața parcurilor naționale 
vine de la IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii). IUCN precizează că scopul 
principal al unui parc national este de a conserva diversitatea naturală, împreună cu structurile și 
procesele ecologice ce o susțin. 
 
”Un singur parc național din România respectă cei minim 75% non-intervenție. Majoritatea celorlalte 
12 parcuri sunt mult sub acest procent și în consecință nu ar trebui să se numească încă parcuri 
naționale. Practic, legea va trebui să urmeze recomandările internaționale și să facă parcurile 
naționale să corespundă criteriilor științifice. Momentan pădurile arată mai rău decât în 1999, înainte 
să devină parcuri naționale administrate. Procesul legislativ trebuie susținut de toate partidele politice. 
Toate trebuie să se adune sub o singuă culoare, cea a naturii.”, a adăugat Păun. 
 
Aspectele tehnice din inițiativa legislativă sunt foarte importante. Interzicerea cu desâvârșire a 
exploatărilor forestiere trebuie aplicată în toate pădurile native (care conțin amestecul de specii creat 
de natură). În pădurile create de om trebuie agreată o perioadă de tranziție până la care acestea vor 
fi înlocuite etapizat cu speciile native prin maxim 3 intervenții. În maxim 10 ani trebuie realizate 
studiile necesare pentru a stabili zonele de minim 75% non-intervenție, iar acolo unde proprietar este 
Statul, zonele de non-intervenție să ajungă la 100%. În restul de maxim 25% (zona tampon) trebuie 
păstrate sau restaurate etapizat doar păduri native care să stocheze permanent minim 70% din 
volumul de lemn natural specific pădurii native. Tăierile rase și progresive trebuie imediat și definitiv 
interzise pe toată suprafața parcurilor, iar în perioada de tranziție deschiderile coronamentului 
rezultate din extrageri de arbori nu trebuie să depășească 0,25 hectare. Deschiderile nu trebuie 

                                                           
1 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16341 
2 Petiția pentru interzicerea exploatărilor forestiere în parcurile naționale: 
https://www.agentgreen.ro/stop-taieri/ 
3 Studiu de piață parcuri naționale:  
https://www.agentgreen.ro/raport-studiu-paduri/ 
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niciodată unite. Beneficiarul prioritar direct al lemnului, extras doar prin metoda selectivă din aceste 
zone, trebuie să fie comunitățile locale. 
 
Echipa Agent Green a vizitat parcuri naționale de pe toate continentele și este deschisă pentru a 
împărtăși cu membrii interesați ai Parlamentului modelele de success din țări care au reușit să devină 
mândre de parcuri naționale bine protejate și unde ecoturismul contribuie semnificativ la bunăsatrea 
comunităților locale și a economiei naționale. 
 
Agent Green se declară parte interesată în procesul legislativ și va sprijini prin toate mijloacele 
posibile o finalizare cât mai rapidă și mai benefică pentru protejarea corespunzătoare a parcurilor 
naționale. 


