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Către Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 

Pentru a lăsa naturii un spațiu în care să prospere, prin Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, 

Comisia Europeană a propus un obiectiv general de protejare a cel puțin 30% din suprafața terestră 

a Uniunii Europene în cadrul unui regim de gestionare eficace, din care 10% ar trebui să facă obiectul 

unei protecții juridice stricte. În acest sens, ecosistemele forestiere vor trebui să contribuie la 

îndeplinirea obiectivului. 

De asemnea, conform Rezoluției Parlamentului European din 9 iunie 2021 referitoare la Strategia 

UE privind biodiversitatea pentru 2030 se consideră că statele membre trebuie să depună eforturi 

pentru a ajunge la un procent de cheltuieli anuale pentru biodiversitate de cel puțin 10% în cadrul 

financiar multianual. Iar prin Rezoluţia Parlamentului European adoptată la 23 noiembrie 2021, 

având în vedere importanța combaterii declinului dramatic al biodiversității, Parlamentul susţine că 

sprijinul pentru planurile strategice ar trebui să contribuie la integrarea acțiunilor în materie de 

biodiversitate în politicile Uniunii și la realizarea obiectivului general ambițios de a aloca pentru 

obiectivele în materie de biodiversitate 7,5 % din cheltuielile anuale din cadrul financiar multianual 

(CFM) în 2024 și 10% din cheltuielile anuale din CFM în 2026 și 2027. 

Având în vedere susținerile instituțiilor europene precizate mai sus, țara noastră trebuie     să-și 

demonstreze interesul pentru ocrotirea pădurilor și îmbunătățirea condițiilor climatice prin soluții 

proactive ce pot fi finanțate, conform Strategiei Forestiere Europene, prin Politica Agricolă Comună 

(PAC).  

Cu toate acestea, în propunerea privind Plățile pentru angajamente de silvo-mediu și climă din Planul 

Național Strategic PAC 2023-2027 publicată la data de 17 noiembrie 2021 s-a alocat pentru mediu, 

climă și alte angajamente în materie de gestionare doar aproximativ 0,3 % din bugetul total al PNS. 

Vă rog să luați la cunoștință aspectele semnalate mai sus, cu precizarea că acestea au fost transmise 

atât Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, cât şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

cu scopul respectării normelor privind sprijinul pentru planurile strategice propuse de instituţiile 

europene și pentru a se evita punerea în pericol a absorbției fondurilor europene de către România. 

 

Vă mulțumesc, 

Vlad GHEORGHE 
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