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Către, 
 PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI 
 D-lui Preşedinte al României – KLAUS JOHANNIS 
 

SENATUL ROMÂNIEI 
 D-lui Preşedinte – CĂLIN POPESCU TĂRICEANU 
 
 CAMERA DEPUTATILOR 
 D-lui Preşedinte – VALERIU ZGONEA 
 
 
Conducerea Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria 

Lemnului (FSLIL), este îngrijorată de propunerea  Guvernului 
României, de adoptare, în regim de urgenţă, a hotărârii privind 
suspendarea exportului de materiale lemnoase, poziţiile tarifare 
vamale: 4401 şi  4407, respectiv lemn tăiat sau despicat, longitudinal, 
tranşat sau derulat, şlefuit, geluit (cherestele) şi lemn de foc sub 
formă de vreascuri, ramuri, aşchi, rumeguş, deşeuri şi resturi de 
lemn, brichete, peleţi sau forme similare. 

În permanenţă la întâlnirile unde am participat ca invitaţi, cu factori 
implicaţi din toate instituţiile abilitate şi competente: Regia Naţională a 
Pădurii (RNP), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), Asociaţia 
Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Universitatea 
Transilvania Braşov, Asociaţia Proprietarilor Partenerilor de Păduri, 
FSLIL şi alţii ne-am exprimat în cadrul dezbaterilor avute cu ceilalţi 
interlocutori, susţinerea promovării Noului Cod Silvic, ca o necesitate 
obiectivă în vederea combaterii şi stopării tăierilor şi defrişărilor ilegale.  

Am susţinut deasemeni verificarea riguroasă a agenţilor economici 
cu activitatea de exploatare forestieră, atestaţi de comisia special înfiinţată 
de Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale, prin Ordinul 
nr.1330/2008 şi înlocuit de Regulamentul din 07.04.2008, elaborarea unui 
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regulament unitar de vânzare a masei lemnoase şi de urmărire a circulaţiei 
materialului lemons, pentru depistarea furturilor şi a  tăierilor ilegale din 
pădure, valorificarea superioară de către agenţii economici a unor resurse 
regenerabile care pot asigura o valoare adăugată mai mare, concomitent 
cu crearea de noi locuri de muncă, de care este atâta nevoie. 

Am solicitat şi completarea comisiei de atestare a agenţilor 
economici de exploatare forestieră, cu 2 membri din partea federaţiilor 
sindicale din profil, în vederea protejării şi protecţiei muncitorilor din 
punct de vedere social, salarial şi al sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Conducerea FSLIL salută iniţiativa Guvernului de a emite 
Ordonanţă de Urgenţă de interzicerea exportului de buşteni, aşa cum 
şi noi am considerat că sunt necesare unele măsuri menite să 
descurajeze defrişările şi furturile ilegale (în acest sens amintim adresa 
FSLIL nr.150/05/05/2015, adresată Preşedinţiei, Guvernului, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurii, Camerei Deputaţilor şi RNP). 

Prin extinderea suspendării exportului şi la alte două poziţii 
tarifare vamale 4401 şi 4407, respectiv cherestele şi lemn de foc, în 
special sub formă de peleţi, nu se face decât să se creeze convulsii 
sociale de neimaginat, prin disponibilizări masive de salariaţi ce 
conduc la suportarea de către stat a ajutoarelor de şomaj sau alte 
măsuri sociale prevăzute de  legislaţia României, atât din Bugetul 
Local cât şi central.  

Menţionăm  că avem mulţi agenţi economici cu un număr important 
de salariaţi angajaţi în zone monoindustriale, de care depinde soarta 
întregii comunităţi şi a zonelor limitrofe: la Comăneşti 750 salariaţi,  
MOBINEH Nehoiu 550 salariaţi, FORESTIM Oneşti 550 salariaţi, 
SORTILEMN Gherla 1800  salariaţi,  PLIMOB Sighetu Marmaţiei 2000 
salariaţi, MOBILA Sovata 550 salariaţi şi alţii, cu mari responsabiltăţi 
pentru familiile lor. 

În acest sens vă prezentăm un exemplu elocvent de la 
Combinatul de Prelucrare a Lemnului Comăneşti, care până în 
revoluţie avea 6000 de angajaţi, din 26000 de locuitori. După revoluţie 
s-a trecut la disponibilizări masive, închiderea întreprinderii de stat, 
debranşare de la reţeaua de termoficare şi trecerea în şomaj a salariaţilor, 
devenind o tragedie din punct de vedere social în respectiva zonă 
geografică, aşa cum s-a întâmplat de fapt în toată industria lemnului şi în 
celelalte ramuri ale industriei româneşti. 

În anul 2000 o firmă finlandeză a investit aproximativ 12 milioane 
de Euro prin preluarea a 5 ha din cele 57 ha ale vechiului COMPRIL 
Comăneşti achiziţionând tehnologie modernă pentru fabricarea de panel. 
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Firma nou înfiinţată devine unul dintre cei mai serioşi angajatori, 
importanţi ai forţei de muncă din zonă, de la 200 de muncitori la început 
până la 600 de muncitori, timp de 10 ani, trecând prin  diferite perioade 
de instabilitate generată fie de moneda naţională, lipsa materiei prime, 
perioada de catastrofe naturale, ce au culminat cu suspendarea sau 
închiderea multor activităţi economice învecinate. 

Precizăm că datorită profesionalismului, calităţii personalului şi 
profilului companiei, de a adăuga valoare unei materii prime 
regenerabile, ca şi segmentului de piaţă larg, pe care s-a axat, 
respectiv piaţa Uniunii Europene, au constituit elementele cheie ce au 
permis supravieţuirea şi mai mult de atât dezvoltarea societăţii  într-
un mediu mai mult decât ostil. 

În anul 2010 Grupul Schweighofer a decis achiziţia BACO 
Comăneşti şi din acest moment a început dezvoltarea fără precedent 
a acestei fabrici, cu efecte benefice pentru întreaga comunitate a 
oraşului Comăneşti şi a zonelor învecinate. 

În ultimii ani s-au derulat investiţii de aproximativ 23 milioane 
de Euro, prin construirea de hale noi, moderne, dotate cu tehnologie 
de ultimă generaţie, unde 800 de muncitori, majoritatea tineri (40% 
bărbaţi, 60% femei) pregătiţi şi calificaţi să opereze pe cele mai 
importante utilaje computerizate şi scanere, lucrează în condiţii 
similare celor din  ţările avansate din UE. 

În plan social, mai mult de 3000 de persoane din Comăneşti şi din 
împrejurimi, reprezentând 20% din populaţia zonei, depind direct de 
veniturile muncitorilor de la Holzindustrie Schweighofer BACO, fiind 
unul dintre cel mai mare procesor de cherestea din Europa şi probabil 
unul dintre cel mai mare producător de profil din lume. 

În urma vizitei la societatea mai sus menţionată am constatat că 
toate sectoarele de producţie sunt utilate cu o tehnologie 
ultramodernă, ceea ce nu găsim în foarte multe alte societăţi cu 
capital autohton. Prin achiziţionarea cherestelelor, nu de cea mai 
bună calitate de pe piaţa românească, am constatat că sunt exploatate 
şi valorificate superior pentru fabricarea de panel şi panouri încleiate 
şi că la fiecare mc de cherestea care intră în fabrică  se adaugă o plus 
valoare de peste 40 euro/mc, care se regăseşte în locurile de muncă, 
taxe locale, investiţii şi în final în susţinerea întregii vieţi economice a 
oraşului. Prin munca şi eforturile muncitorilor din societate, 
cheresteaua este mai bine valorificată şi cotată pe alte pieţe europene 
şi internaţionale. 
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Adăugăm că, în afara economiei directe, Grupul  Holzindustrie 
Schweighofer s-a angajat în numeroase proiecte sociale locale, totalizând 
peste 1,5 milioane de Euro ca sponsorizări numai în oraşul Comăneşti în 
ultimii 3 ani (Spitalul orăşenesc Ion Lascăr – Comăneşti, salvat de la 
închidere cu amenajări moderne şi saloane mobilate şi utilate după cele 
mai noi standard; Creşa de Copii – acoperiş, izolaţie, ferestre, interioare, 
reabilitare integral; Scoala nr.1 – reabilitare  termică, izolaţii şi instalaţie 
de încălzire; Scoala nr.7 Comăneşti - reabilitare totală la izolaţii, instalaţii 
de căldură, ferestre. 

În discuţiile avute cu primarul oraşului Comăneşti, d-l Viorel 
Miron, întăreşte cele menţionate mai sus că economia şi existenţa 
oraşului, cu peste 20000 de locuitori, a depins şi depinde extrem de 
mult şi de Fabrica de plăci panel, panouri încleiate şi alte 
semifabricate, deţinută de Grupul Holzindustrie Schweighofer, unde 
lucrează aproximativ 800 de muncitori, cu domiciliul în Comăneşti şi 
localităţile învecinate, ceea ce a adus mai multă siguranţă şi a crescut 
atractivitatea pentru un loc de muncă. 

Faţă de cele prezentate, Colegiul de Conducere al FSLIL solicită 
preşedintelui României şi Parlamentului României, constituirea unei 
comisii parlamentare pentru analizarea situaţiei reale din Fondul 
Naţional Forestier de stat, Regia Naţională a Pădurilor şi cel privat 
ca urmare a retrocedărilor şi a unor agenţi economici cu capital 
românesc sau străin, suspectaţi de fenomenul tăierilor ilegale, a masei 
lemnoase pe picior şi totodată  interzicerea exportului de materie 
primă  brută lemnoasă sub formă de buşteni pentru o valorificare 
superioară a lemnului de către Agenţii economici din România, fie cu 
capital autohton sau străin, care dispun de dotări şi tehnologii 
moderne. 

Aceste disfuncţionalităţi majore apărute în ultimii 10 ani, cauzate de 
disiparea  deciziei în domeniu, promovarea de politici comerciale libere şi 
prost aplicate, politici financiare defavorabile agenţilor economici din 
industria lemnului, au dus la  starea de fapt în care ne aflăm. 

Din punctul nostru de vedere, în condiţiile normale de piaţă liberă 
trebuie incluse strategii naţionale coerente, promovarea de politici 
comerciale nerestrictive şi aplicarea  lor corect. 

Apelăm la intervenţia fermă a autorităţilor statului de a nu se 
ajunge la o  catastrofă ecologică de proporţii, care ar ameninţa însăşi 
existenţa statului şi a naţiunii prin continuarea procesului actual de 
distrugere a pădurilor. 
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Prin funcţiunile de protecţie a apei, aerului, elementului de 
conservare a solului, cât şi de producţie a  masei lemnoase, pădurile 
trebuie considerate ca fiind de interes naţional şi ca atare să li se 
acorde această importanţă ca şi sectoarelor care asigură sănătate, 
apărarea, învăţământul sau justiţia. 

În acest context considerăm că poate din exces de zel a unor 
funcţionari la redactarea Hotărârii de urgenţă a Guvernului, a extins 
suspendarea nu numai a exportului de material lemnos sub formă de 
buşteni, la care achesăm în totalitate dar şi la cherestele şi lemn de foc 
(brichete, peleţi etc.) aflate la poziţiile vamale (cod mărfuri: 4401şi 4407).  

Perioada de 3 luni de suspendare până la finele lunii August 
2015, poate fi nefastă pentru derularea activităţii, respectarea 
contractelor de livrare a produselor finite atât la Societatea 
Comercială BACO Comăneşti cât şi la alte mii de societăţi din profil, 
cu impact social fără precedent, ce ar putea conduce la pierderea de 
mii de locuri de muncă, iar salariaţii vor îngroşa numărul şomerilor. 

Ca urmare a celor relatate solicităm a se elimina aceste două 
poziţii de la suspendare, menţionate în Hotărârea de Urgenţă a 
Guvernului. 

 
Cu stimă, 

 
 

COLEGIUL DE CONDUCERE, 
 

 
PREŞEDINTE, 
DAN ANGHEL 
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