
SĂ REÎMPĂDURIM VOIVODINA – CERERILE PETIȚIEI 

 

1) Către Parlamentul Serbiei: Modificarea Legii cu privire la păduri, obligarea Primăriilor și 
orașelor să alcătuiască planuri multianuale de împădurire pe teritoriilel lor, până la un anumit termen. 

2) Către Parlamentul Serbiei: Modificarea Legii cu privire la terenurile agricole obligarea 

Primăriilor și Orașelor să pună deoparte un anumit procent din terenul agricol de stat pentru 

construirea de centuri de protecție împotriva vântului și pentru împădurire, în calitatea 

corespunzătoare, precum și o sancțiune dacă aceste obligație nu este îndeplinită. Prin modificarea 

aceleiași Legi să se modifice raportul de repartizare a veniturilor din arendatarea terenurilor agricole 

de stat între bugetul republican, provincial și local, de la 30:30:40 la 10:50:40. 

3) Către Parlamentul Serbiei: Modificarea Legii cu privire la taxele de utilizare a bunurilor 

publice, anularea taxei pentru schimbarea scopului de folosire a terenurilor agricole pentru 

împădurire. 

4) Către Parlamantul Provinciei Autonome Voivodina: În calitate de proponent autorizat, să 
prezinte Parlamentului Serbiei propunerile de modificare a legii în conformitate cu punctele 1, 2 și 3. 

5) Către Guvernul Provincial: Modificarea Hotărârii cu privire la înființarea Fondului bugetar 
pentru pădurile Provinciei Autonome Voivodina și asigurarea participării asociaților cetățenilor și a 

publicului profesionist la luarea deciiei privind programul și modalități de raportare publică a 
Fondului. 

 

EXPLICAȚIE 
 

1) Legea Pădurilor prevede că 30% din taxa de folosință a pădurilor merge în bugetul primăriilor. 
Comunele trebuie să cheltuiască acești bani pentru împădurire, prin programe anuale și să depună 
rapoarte Ministerului Agriculturii cu privire la modul în care i-au cheltuit. Doar 2 din 45 de 

Municipii și orașe ale Voivodinei (Kovin și Beocin) au avut acest program în anul 2022 deși în 
ultimii opt ani între 30 și 39 dintre ele au avut un venit total de peste 300 de milioane de dinari din 

această taxă. 

Lipsesc și planurile multianuale de împădurire, deși o treime dintr primariile și orașele din Voivodina 
au mai puțin de 1% acoperire forestieră, doar Municipiul Srbobran are un plan de împădurire 
multianual. De aceea primăriile și orașele ar trebui să fie obligate să pregătească aceste planuri până 
la un anumit termen. Prin elaborarea de planiuri, este necesar să se distingă ce zone specifice vor fi 
reîmpădurite și cu ce specii, pentru a rezolva relațiile de proprietate, cine va avea grijă de pădure 
după plantare și cât va costa totul. Elaborarea acestor planuri și implementarea lor ulterioară pot fi 
plătite parțial din Fondul Silvic provincial. 

2) Potrivit Legii cu privire la terenurile agricole, banii din arendă și schimbarea folosinței terenurilor 
agricole de stat, în Provincia Autonomă Voivodina veniturile se distribuie 30% din bugetul 
Republicii, 30% din bugetul provinciei și 4 % din bugetele locale. În perioada 2014-2020, bugetul 

republican a primit între 1,7 și 2,5 miliarde de dinari pe an din arendatarea și schimbarea destinației 



terenului, din care 85% până la 90% proveneau din Provincia Autonomă Voivodina, o mică parte din 
acești bani, între 10% și 20%, de fapt a fost cheltuită alocat, prin programul republican de protecție și 
dezvoltare a terenurilor, dar numai în zona fără provincii.Cea mai mare parte a fost cheltuită pentru 
alte nevoi bugetare. Așadar,arendatari din Voivodina, în esență, au plătit practic pentr gospodărirea 

terenurilor din centrul Serbiei, precum și activități care nu au nimic de-a face cu terenurile. De aceea 

este necesară modificarea articolului 71 din Lege pentru a modifica distribuția tranziției de la arendă, 
astfel 10% să fie venituri pe Republică, 50% pentru Voivodina, iar 40% să aparțină primăriilor și 
orașelor. În acest fel, bugetul pentru agricultura Voivodinei ar crește la un miliard de dinari pe an, 
care ar putea fi folosiți, printre altele, pentru ridicarea centurilor de protecție. Doar între trei și zece 
din cele 45 de comune și orașe din Voivodina au plătit pentru plantarea de paravane în ultimii 4 ani, 
cu sume simbolice de bani. De aceea ar trebui să fie obligați să pună deoparte un anumit procent de 
teren agricol pentru împădurire și ridicare de centuri. Dacă nu îndeplinesc această obligație, 

primăriile ar trebui să dea o parte din încasările din arendă Fondului Forestier provincial, sau 
programului de protecție și dezvoltare a terenurilor agricole. 

3) Modificarea articolului 47 din Lege, astfel încât să se anuleze taxa de despăgubire pentru 

schimbarea folosinței terenurilor agricole pentru împădurire. Condiția de scutire de taxă nu poate fi 
îndeplinită acum, deoarece nu a fost adoptată nicio bază agricolă, nu există temei legal pentru scutire 
și taxa se achită întodeauna. În anul 2019, proprietarii de terenuri valoroase din punct de vedere 

agricol s-au înscris la concursul Administrației Silvice a Republicii pentru răsaduri gratuite pentru 
împădurire de peste 100 de hectare. Contractele nu au fost semnate, pentru că proprietarii nu puteau 

plăti taxa. În mare parte este vorba de gospodari în vârstă care nu pot cultiva pământul, motiv pentru 
care și doresc împădurirea. 

4) În temeiul articolului 150, paragraful 1, din Regulamentul de procedură al Adunării Naționale, 
Adunarea Provinciei Autonome are dreptul de a propune acte legislative, printre alți propunători 
autorizați. Întrucât toate modificările descrise la regulamente vor avea un efect pozitiv asupra 
P.A.Voivodina și sunt în interesul incontestabil al cetățenilor săi, este de așteptat ca autoritățile 
provinciale să se prezinte în fața cetățenilor și să trimită inițiative pentru modificarea legii Adunării 
Naționale. 

5) În decizia de înființare a Fondului Bugetar Provincial pentru păduri din anul 2010, să se adauge 
modalități de participare publică esențiale și concrete la luarea deciziei privind conținutul 
programelor anuale și modalități de a raporta publicului despre măsurile implementate din program. 
Acest lucru ar asigura participarea pe termen lung a experților și a publicului interesat la luarea 

deciziilor, ceea ce ar afecta calitatea deciziilor luate. 

 


