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Pe timpul execută-
rii misiunilor, jandarmii 

au constatat fapte de în-
călcare a normelor de 

conviețuire socială, a or-
dinii și liniștii publice, în-
călcări ale normelor pri-
vind unele măsuri pen-
tru prevenirea și comba-
terea efectelor pandemi-
ei de COVID-19, precum 
și abateri de la Legea 
115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației 
publice locale. Pentru 
aceste contravenții au 
fost aplicate 12 sancțiuni 
contravenționale în valoa-
re totală de 15.500 lei.

Misiunile jandarmi-
lor ilfoveni au continuat 
și după încheierea pro-
cesului electoral, având 
în vedere protecția trans-
portului buletinelor de 
vot de la secția de vota-
re către Biroul Electoral 
Județean, protecția Biro-
ului Electoral Județean, 
precum și patrularea 
pe raza județului, pen-
tru menținerea unui cli-
mat de siguranță pentru 
cetățeni. Pagini realizate de CarMen iStrate

Crește subvenția pentru cămine-
cantine

Sanitas, pregătită de grevă japoneză

Creșterea subvenţiei 
pentru cămine-cantine, 
cu 10%, vine în sprijinul 
studenţilor, în contextul 
actual al situaţiei 
epidemiologice, pentru 
a se putea implementa 
și asigura măsurile de 
distanţare fizică în spaţiile 
de cazare existente și 
în spaţiile de servire a 
mesei. Sumele atribuite 
fiecărei universităţi în anul 
universitar 2020-2021 
pentru subvenţionarea 

cheltuielilor pentru 
cămine-cantine se alocă 
proporţional cu numărul 
de unităţi de subvenţie 
(studenţi echivalenţi 
unitari), în baza unei 
metodologii propuse de 
către Consiliul naţional 
pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior. 
de această subvenţie 
beneficiază și studenţii 
care încheie, conform 
legislaţiei în vigoare, 
contracte de închiriere.

Federaţia SanitaS va 
declanșa greva japoneză 
în toate unităţile sanitare 
din ţară începând cu 7 
octombrie, în cazul în care 
conducerea guvernului nu 
va accepta organizarea 
unei întâlniri de urgenţă 
cu participarea șefului 
guvernului, pentru 
identificarea unor soluţii la 
revendicările organizaţiei 
sindicale.
revendicările formulate 
în cadrul Consiliului 
naţional al organizaţiei 
încep cu mai multe 
solicitări de natură 
financiară, apoi se cere 
deblocarea posturilor în 
unităţile sanitare, cele de 
asistenţă medico-socială 
și cele de asistenţă 
socială; asigurarea 

echipamentelor/
materialelor de protecţie 
în cantitatea/calitatea 
necesare pentru o 
optimă protecţie a 
personalului expus 
infectării cu noul virus; 
acordarea, începând 
cu 1 ianuarie 2020, a 
salariilor prevăzute de 
legea 153/2017 pentru 
anul 2022, pentru tot 
personalul din sistemul 
sanitar, sistemul de 
asistenţă socială 
și medico-socială; 
calcularea sporurilor la 
salariul de bază actual 
pentru tot personalul 
din sistemul sanitar, 
sistemul de asistenţă 
socială și medico-socială; 
relansarea dialogului social 
real la toate nivelurile.

În viziunea semnata-
rilor scrisorii, modificări-
le recente aduse Codului 
Silvic păstrează, în esen-
ță, același sistem care to-
lerează și protejează „fur-
tul cu acte în regulă“, iar 
practicile astfel legifera-
te reprezintă un nou fali-
ment al reformei sectoru-
lui forestier și nu eficien-
tizează sistemul de com-
batere a exploatărilor ile-
gale.

De asemenea, activiș-
tii de mediu sunt de pă-
rere că, deși este incrimi-
nată ca infracțiune silvică 
orice tăiere fără drept, nu 
este stabilit un prag rezo-
nabil și nu este definită 
fără echivoc „tăierea fă-
ră drept“.

Printre soluțiile pe ca-
re organizațiile nonguver-
namentale de mediu le 
consideră ca fiind cu pri-
oritate introduse în Codul 
Silvic se află: legiferarea 

ca recoltare ilegală a fra-
udării declarației cantită-
ților de lemn transporta-
te și sancționarea aces-
teia ca infracțiune silvi-
că; definirea clară a tăie-
rii fără drept și instituirea 
unui prag rezonabil referi-
tor la valoarea prejudiciu-
lui produs; asigurarea in-
tegrală, de la bugetul de 
stat, a costurilor necesa-
re preluării în pază de că-
tre ocoalele silvice nomi-
nalizate a suprafețelor 
private de pădure de ma-
ximum 30 ha, inclusiv în 
situațiile în care nu este 
clarificată forma de pro-
prietate; asigurarea in-
tegrală, de la bugetul de 
stat, a costurilor necesare 
întocmirii amenajamente-
lor silvice la nivel de ba-
zinet pentru toate pădu-
rile de pe proprietățile cu 
suprafețe mai mici de 100 
ha, prin includerea lor în 
unități de producție/pro-

tecție constituite în terito-
riul aceleiași Unități Admi-
nistrativ Teritoriale (UAT).

Amintim că preșe-
dintele Klaus Iohannis a 
promulgat, pe 7 septem-
brie, modificările legisla-
tive aduse Codului Silvic. 
Proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare 
modificarea și completa-
rea Legii 46/2008. Schim-
bările preconizate vizea-
ză instituirea posibilității 
amenajării, în fondul fo-
restier național, de po-
teci și trasee pentru mers, 
alergare și biciclete și pro-
cedura de aprobare a rea-
lizării acestora, instituirea 
unui nou principiu „va-
lorificarea ca lemn faso-
nat“, reglementarea posi-
bilității ca, prin metodolo-
gie aprobată prin ordin al 
conducătorului autorității 
publice centrale care răs-
punde de silvicultură, să 
se poată stabili, pe zone 
pilot, constituite la nivel 
de ocol silvic, modalități 
experimentale de recolta-
re a arborilor, fără utiliza-
rea dispozitivelor speciale 
de marcat.

Ministrul Mediului, 
Apelor și Pădurilor și co-
inițiator al legii, Costel 
Alexe, a spus, după adop-

tarea de către Parlament 
a amendamentelor la Co-
dul Silvic, că principale-
le prevederi sunt: furtul 
de arbori va intra direct 
sub incidență penală, in-
diferent de prejudiciu; ca-
mioanele sau TIR-urile cu 
care sunt transportați ar-
borii tăiați ilegal vor putea 
fi confiscate; tăierile la ras 
vor fi interzise în rezerva-
țiile naturale; avizul de 
transport va deveni obli-
gatoriu și pentru rume-
guș, biomasă, coaja arbo-
rilor și orice rest de lemn; 
lemnul va fi comercializat 
ca lemn fasonat; sumele 
destinate pazei suprafețe-
lor de pădure sub 30 de 
hectare vor crește cu pes-
te 30%; evaluarea de me-
diu pentru amenajamen-
tele silvice care se supra-
pun cu ariile naturale pro-
tejate va deveni obligato-
rie; accesul la terenurile 
agricole va fi permis pro-
prietarilor și din drumurile 
forestiere; accesul cetățe-
nilor în pădure va fi per-
mis pentru recreere, in-
clusiv cu bicicleta.

Proiectul de lege a 
fost inițiat, de Costel Ale-
xe și alți cinci parlamen-
tari de la PSD, ALDE, PNL 
și USR.

Sancțiuni contravenționale în valoare de 15.500 lei, în ziua alegerilor
Efective din cadrul Inspectoratului de 
Jandarmi Județean Ilfov, în cooperare cu 
structuri din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Ilfov, ale Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență București – 
Ilfov și ale Poliției Locale au desfășurat 
un număr însemnat de misiuni cu prilejul 
desfășurării alegerilor pentru autoritățile 
publice locale, pe 27 septembrie a.c.

OUG pentru corectarea 
prevederilor Codului Silvic

WWF România, alături de 17 organizații 
de mediu și asociații din sectorul forestier 
solicită autorităților, prin intermediul unei 
scrisori deschise, să emită o Ordonanță 
de Urgență care să corecteze prevederile 
Codului Silvic și să pornească o reformă 
reală a întregului sector.


