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REZUMAT 
 
Agent Green publica in Exclusivitate Raportul de Activitate al fostului director general Romsilva, Adam 
Craciunescu, alaturi de o analiza a acestui document. In urma citirii raportului de 51 de pagini, 
specialistii silvici consultati de noi au concluzionat ca raportul este o pura insiruire de cifre si activitati, 
menita nu sa clarifice situatia dramatica in care se afla RNP Romsilva, ci sa promoveze imaginea lui 
Adam Craciunescu, director care a condus regia padurilor fara o strategie stabilita si fara sa tina seama 
de un program guvernamental. Mai mult decat atat, la o citire rapida a raportului se poate lesne 
observa ca documentul are la baza numai interesele proprii ale fostului director si a acolitilor sai. In 
niciun pararagraf nu se regaseste interesul statului roman si a principiului de administrare si protejare 
a padurii. Interesele din interior s-au manifestat pe toate paliere. Incepand de la salarii oneroase 
acordate subordonatilor protejati, supraincarcarea posturilor, nu cu oameni tehnici ci cu specialisti in 
economie, si pana la achizitia de masini de lux pentru care se platesc sute de mii de euro lunar pentru 
a achita ratele de leasing. 
 
In urma citirii raportului de activitate este evident interesul pentru un profit neconditionat al 
conducerii RNP Romsilva, din punct de vedere al relatiilor personale sau institutionale cu tertii. 
Principala problema a padurilor din Romania a fost si va ramane taierile ilegale, combinate cu 
retrocedarile in afara legii. Acest aspect a fost analizat inclusiv intr-o sedinta a CSAT.  Aceasta situatie 
exceptională, nemaiintalnita in istoria padurii românești, ar fi trebuit sa reprezinte baza raportului 
prezentat de catre directorul general Consiliului de Administratie. In realitate acest lucru nu s-a 
intamplat. 
 
Din pacate, atat superficialitatea celor care au intomit raportul, dar mai ales lipsa de responsabilitate a 
membrilor Consiliului de Administratie al RNP – Romsilva, care au  aprobat acest raport, conduc in 
continuarea la producerea de imense prejudicii in dauna padurilor, prin tratarea cu indiferenta a 
problemei retrocedarilor ilegale de terenuri forestiere, cauza principala a distrugerii si degradarii 
padurilor din Romania. 
 
Iresponsabilitatea celor care au realizat acest raport este "ingramadita" pe o jumatate de pagina, unde 
se mentioneaza, citam: 
„prin procesele castigate prin hotarari definitive si irevocabile, consilierii juridici din cadrul regiei au 
reusit mentinerea in proprietatea publica a statului roman suprafata de cca. 239.000 hectare teren 
forestier”. Aceasta cifra, o spun specilaistii silvici cu care am discutat, nu are corespondent in realitate 
si nici macar o acoperire. Dar, este un posibil mecanism de imagine pe care fostul director, Adam 
Craciunescu, incearca sa il foloseasca pentru a-si reabilita imaginea patata in justitie, prin 
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transformarea lui, alaturi de nume precum Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam, Tudor Chiuariu, in inculpat 
in dosarul celei mai mari retrocedari ilegale din istoria Romaniei.  
 
La o scurta analiza a raportului de activitate, alaturi de o a doua analiza a rapoartelor Curtii de Conturi 
pe subiectul retrocedarilor ilegale si a neimplicarii conducerii Romsilva in protejarea padurii statului, 
reiese ca directorul Adam Craciunescu a luat la cunostinta despre fapte ilegale comise in dosare de 
retrocedari frauduloase, dar a ales sa nu actioneze in interesul institutiei pe care o reprezenta. 
Specialistii silvici, care au acceptat sa faca o analiza a reportului de activitate, sustin ca exista 
numeroase suspiciuni privind lipsa de reactie a lui Adam Craciunescu in fata unor retrocedari 
frauduloase in Muntii Maramuresului (unde este implicat Dan Grigore Adamescu, consatean al lui 
Craciunescu), in judetul Neamt (unde apare numele lui Viorel Ghelasa, actual director al DS Bacau, 
inculpat si el in Dosarul Hrebenciuc), in judetul Bacau (unde primaria Manastirea Casin a beneficiat de 
o retrocedare ilegala, pe care directorul Craciunescu nu a dorit sa o denunte), in muntii Retezat (unde 
au fost retrocedate ilegal mii de hectare padure si, desi a fost infomat oficial despre aceasta situatie in 
2014, Adam Craciunescu nu a luat nicio decizie).  
 
Atat raportul de activitate asumat de Adam Craciunescu, cat si analiza acestui document, facuta de 
specialisti silvici, sunt in esenta imaginea clara a modului defectuos in care RNP Romsilva a fost 
condusa in mandatul lui Adam Craciunescu si pot reprezinta raspunsul la doua intrebari: De ce statul 
roman pierde padurile din proprietate si administrare? si Cine are de castigat de pe urma unui director 
slab, numit in functie intr-o institutie care administreaza o avere a statului de multe miliarde de euro?
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CONTEXT 
 
În data de 26.01 2016, Adam Crăciunescu, directorul general demisionar al RNP- Romsilva, a prezenatat 
Consiliului de Administrație al egiei „ Raportul privind modul de îndeplinire a Programului de activitate al 
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva până la finele anului 2015”. 
 
Conform DEX- noțiunea de raport este definită: „ comunicare scrisă sau orală făcută de cineva în fața 
unei adunări, a unei autorități, etc, cuprinzând o relatare (oficială) asupra unei activități personale sau 
colective”.  
 

În contextul acestei definiții, Adam Crăciunescu trebuia să prezinte„ autorității”- Consiliul de 
Administrație - și să supună aprobării, raportul privind activitatea „colectivă” a salariaților regiei, 
corelată cu activitatea lui „personală”- în calitate de conducător al colectivului RNP – Romsilva și de 
responsabil al întregii activități a acestei instituții, activitatea desfășurată în anul 2015. 
În privința aprobării, nu se punea problema: patru din cei șapte membri ai Consiliului de Administrație 
erau subalterni, iar președintele, era dator a fi recunoscător, contra unor servicii personale făcute de 
raportor.  
 

Probabil această conjunctură favorabilă și siguranță de sine a succesului, a determinat și aspectul 
calitativ a acestui raport. 
 

La o primă lectură, fără a fi specialist în activitățile despre care se face referire în raport, se poate 
constata că acesta este rezultatul „lipiri” minirapoartelor, prezentate de resposabilii activităților din 
structura regiei, întocmite după priceperea, meticulozitatea sau superficialitatea celor care au fost 
responsabilizați în acest sens.. Se remarcă foarte clar lipsa de omogenitate a acestui raport și lipsa de 
interes a directorului general de a evidenția punctele vulnerabile din activitatea regiei și căile de urmat 
pentru redresarea activității și în special a IMAGINII, distorsionate și maculate, în special din octombrie 
2014, când s-a declanșat acțiunea penală referitoare la reconstituirea frauduloasă a dreptului de 
proprietate pentru cele 43.227 ha terenuri forestiere, în județul Bacău. Urmare acestui „cutremur”, 
printre unele personalități ale lumii politice și administrative, Adam Crăciunescu a fost inculpat, iar din 
15.01.2015 a fost trimis în judecată, cu o parte din lotul celor care făceau un efort deosebit de a se 
împlini cea mai mare fraudă funciară din istoria țării. 
 
Din punct de vedere legal si moral, din acel moment, Adam Crăciunescu ar fi trebuit să demisioneze din 
funcția de director general, iar dacă domnia sa nu a facut acest gest atunci factorii de decizie privind 
administrarea pădurilor țării, ar fi trebuit, în regim de urgență să-l demită. 
 
Consecințele sunt vizibile. 
Lipsa de decizie, sau poate complicitatea conducerii guvernului, a condus la starea catrastofală în care a 
ajuns Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, care din model de administrație a pădurilor, urmașă a 
Casei Autonome a Pădurilor Statului (C.A.P.S.), cea care în perioada interbelică a gospodărit pădurile 
statului și a creat cele mai valoroase păduri din Europa, a ajuns ținta bătăii de joc a cui vrei și cui nu vrei. 
Și toate acestea din cauza unui conducător al instituției, iresponsabil, corupt și fără minim de moralitate, 
susținut din umbră de nu se știe cine. 
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Firește că raportul a fost aprobat, iar directorul general a rămas în continuare în funcție, până când a 
dorit, exprimându-și acceptul de demisie, condiționată de un preaviz de 60 de zile ! 
O analiză a acestui raport, care este o înșiruire de cifre și de prezentări a unor activități, fără a fi trasă 
nici o concluzie, denotă faptul că Adam Crăciunescu a condus regia pădurilor fără a avea o strategie 
anume stabilită, sau să țină seama de  un program guvernamental.  

 
In ultimii 20 de ani, au fost plătite, din diverse fonduri, mai multe studii, la firme specializate în analize și 
prognoze privind economia forestieră. O astfel de analiză s-a concretizat în „ Strategia de dezvoltare și 
administrare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva”,  elaborată în anul 2007 de către firma SAVCOR 
INDUFOR din Finlanda. De asemenea au mai fost elaborate strategii pe termen  mediu și lung, una din 
acestea fiind şi Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a pădurilor, pentru anii 2013, 2020, 
2030. 
 
Comparând unele concluzii și linii directoare pe termen lung, consemnate în studiul făcut de firma din 
Finlanda, cu datele înscrise în Raportul prezentat spre aprobare Consiliului de Administrație în data de 
26.01.2016, se poate constata, dintr-o citire rapidă, că activitatea  actualei conduceri a Regiei Pădurilor 
este anacronică și are la baza numai interese proprii ale directorului general și a celor din jurul său. 
 

Analizând comparativ numai două aspecte: managementul resursei umane și investițiile, se 
constată că în anul 2015, când suprafața rămasă în proprietatea publică a statului este vizibil diminuată 
prin retrocedări față de cea din anul 2006, in centrala regiei își desfășoară activitatea un număr de 137 
salariați, față de 87 salariați câți lucrau în anul 2006. Dacă s-ar face o analiză mai amănunțită, s-ar putea 

constata că numărul salariaților nu a crescut la serviciile tehnice, care de fapt ar trebui să fie coloana 
vertebrală a regiei, ci la diverse servicii administrative sau economice. De altfel majorările de salarii 
făcute în ultimii trei ani, au vizat tot aceste servicii, în detrimentul salariaților de la serviciile tehnice, 
care, în multe situații, au devenit incomozi prin constatările făcute pe teren și în raport de care, Adam 
Crăciunescu era nevoit uneori să ia atitudine tocmai față de unii subordonați aflați sub protecția sa. 
 

În ultimii doi ani, la centrala regiei s-u făcut masive investiții în dezvoltarea și „înnobilarea” parcului 
de mașini. Acțiunea este lăudabilă, suntem în anul 2016, când nu se mai prea practică mersul pe jos sau 
cu căruță. Dar, este oare necesar, ca Adam Crăciunescu să aibă la dispoziție, în garajul regiei CINCI 
mașini de lux, sau fiecare director din centrală (mai nou și mai modern, șef de departament) să aibă la 
dispoziție două autoturisme de teren. Mai mult, ca să se reducă cheltuielile cu aducerea și ducerea 
secretarei la și de la serviciu, i s-a dat și acesteia, în dotare, o mașină de serviciu.  
 

Pentru aceste moderne dotări,  numai centrala regia a ajuns să cumuleze contracte de lesing de 
peste 200 de mii euro/lună. Plata acestora nu era împovărătoare, pădurea plătea; nu se mai știe acum, 
cum se va rezolva problema, având în vedere criza majoră legată de valorificarea masei lemnoase, criză 
provocată fără nici un dubiu de calitățile manageriale și de imagine ale  directorului general, Adam 
Crăciunescu. 
 
Un capitol foarte important din activitatea RNP – Romsilva, dar mai ales din portofoliul lui Adam 
Crăciunescu, în primul rând având calitatea de conducător al regiei, iar în al doilea rând fiind acuzat, prin 
trimiterea în judecată în dosarul retrocedărilor nelegale, de interese obscure în activitatea de apărare a 
integrității fondului forestier, ar fi trebuit să fie o analiză detaliată a activității de fond funciar. Analiza ar 
fi trebuit să urmărescă pas cu pas, în raport cu situațiile cunoscute, în special în apărarea retrocedărilor 
discutabile aflate pe rolul instanțelor și în recuperarea suprafețelor identificate ca fiind retrocedate fără 
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respectarea cadrului legal. 
 

Obligația principală revenea directorului general și salariaților cu responsabilități în acest domeniu, 
salariați de altfel boierește retribuiți (consilierul juridic șef este retribuit lunar cu cca 9.000 lei). Dacă ar fi 
existat un mimim de interes în față de această problemă, s-ar fi urmărit, punerea în practică a 
recomandărilor cuprinse în Sinteza Raportului de audit: „Situația patrimonială a fondului forestier din 
România, în perioada 1990 – 2012”, întocmit de Curtea de Conturi a României și transmis, inclusiv 
Regiei Naționale a Pădurilor, în anul 2013, recomandări obligatoriu de pus în practică. 
 

Mai mult de 2/3 din conținutul acestei sinteze a Raportului reprezintă analiza modului de punere în 
practică a legilor de fond funciar și consecințele retrocedărilor asupra situației fondului forestier 
național.  
 

Pentru susținerea punctelor de vedere exprimate de reprezentanții Curții de Conturi, cu privire la 
legalitatea punerii în practică a legilor de fond funciar, au fost exemplificate multe situații. Unele din 
acestea au fost rezolvate între timp, sau sunt pe rolul instanțelor. Cea mai mare parte din aceste au fost 
analizate și promovate pe rolul instanțelor de judecată, de fostul director general Valerian Solovăstru. 
Despre cele înscrise în raportul Curții de Conturi, nerezolvate la data întocmirii acelui raport, conducerea 
actuală a regiei nu a făcut nici un demers pentu intrarea în legalitate și nici nu a amintit nimic în raportul 
prezentat Consiliului de Administrație în data de 26.01.2016. 
 

Sinteza Raportului de audit: „Situația patrimonială a fondului forestier din România, în perioada 
1990 – 2012”, întocmit de Curtea de Conturi a României cuprinde un număr de 18 recomandări, în 
marea lor majoritate cu referire la probleme de fond funciar, pentru rezolvarea cărora este 
resposabilizată și RNP – Romsilva, firește, prin conducerea acestei instituții. 
 

Mai mult, în data de 09.06.2015, situația stării fondului forestier național a făcut obiectul analizei 
în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al Țării, unde s-a arătat că amploarea distrugerii și degradării 
pădurilor din România, prin tăieri necontrolate de material lemnos, este într-o legătură cauzală directă 
cu retrocedările ilegale de terenuri forestiere. 
 

Această situație excepțională, nemaiîntâlnită în istoria pădurii românești, ar fi trebuit să reprezinte 

baza raportului prezentat de către directorul general Consiliului de Administrație. 
 

Din păcate, atât superficialitatea celor care au întomit raportul, dar mai ales lipsa de responsabilitate a 
membrilor Consiliului de Administrație al RNP – Romsilva, care au  aprobat acest raport, conduc în 
continuarea la producerea de imense prejudicii în dauna pădurilor, prin tratarea cu indiferență a 
problemei retrocedărilor ilegale de terenuri forestiere, cauza principală a distrugerii și degradării 

pădurilor. 
 
În Raportul prezentat de către directorului general al regiei, această problemă este relatată, mai mult 
decât lacunar, pe câteva rânduri, la Capitolul  2.10 – Activitatea Juridică. Pe o jumătate de pagină, 
redactată fără un minim de respect, atât față de gramatica limbii române, cât și față de eventualii 
cititori, responsabilul activității juridice menționează că: „prin procesele câștigate prin hotărâri definitive 
și irevocabile, consilierii juridici din cadrul regiei au reușit menținerea în proprietatea publică a statului 
român suprafața de cca. 239.000 hectare teren forestier”. În justificarea afirmației ce ar reflecta 
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succesul juriștilor, sunt enumerate mai multe suprafețe, unele nominalizate pe solicitanți, altele global 
pe județe. Mărimea suprafețelor enumerate nu are corespondent în realitate, iar dacă curiozitatea ne 
îndeamnă să însumăm cifrele prezentate, ajungem la concluzia că suprafața de 239.000 ha, declarată ca 
succes, nu are nici o acoperire. De altfel, cu diverse ocazii mediatice, a fost  lansată această cifră ca o 
realizare deosebită a serviciului juridic  din regie, sub directa coordonarea a lui Adam Crăciunescu, în 
încercare de a combate, în contrapondere, acuzațiile din dosarul pentru care este trimis în judecată. Atât 
prin conferințele de presă, cât și cu ocazia diverselor întruniri cu salariați ai regiei, sau oficialități din 
diverse domenii, Adam Crăciunescu clamează în permanență, uneori la limita ridicolului, că preocuparea 
de bază pe care a avut-o și o are este apărarea integrității proprietății publice a statului, dar numai unii 
salariați răuvoitori, în colaborare cu procurori, au interesul să-i aducă prejudicii de imagine. Toate 
discursurile pe acestă temă le încheie încercând să convingă auditoriul că va demonstra în instanță 
vigoarea cu care a apărat integritatea fondului forestier primit în administrare.  
 

Prezentările făcute se bazează numai pe acțiuni promovate în instanțele de judecată, în anii 
precedenți, în special când director general era Valerian Solovăstru (care a avut o atitudine corectă și 
fermă în raport cu acest subiect) și care s-au finalizat, în mod natural, după anul 2012, cînd a venit la 
conducerea regiei, Adam Crăciunescu.  Din cele arătate în Capitolul  2.10 – Activitatea Juridică, elocvente 
în acest sens ar fi acțiunele privitoare la pădurile de pe Valea Mureșului, sau la cele revendicate de 
fundația de drept privat  Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei. Față de promovarea acțiunilor și 
susținerea lor pe tot parcursul procesual, atât Adam Crăciunescu cât și șefa serviciului juridic din regie au 
avut inițial atitudini potrivnice susținerii cauzelor, ulterior nuanțându-și atitudinea. Momentul 15 
octombrie 2014 i-a făcut să devină mai circumspecți în atitudinea lor privind retrocedările de terenuri 
forestiere.  

 
Cert este că, în aceste două cauze, cât și în celelalte care fac obiectul gloriei revendicate în manifestările 
mai sus arătate, atât Adam Crăciunescu cât și șefa serviciului juridic nu au avut nici un aport, lucru care 
poate fi ușor demonstrat, dacă se analizează documentațiile de bază, care au contribuit la arătarea 
adevărului instanțelor și la pronunțarea unor hotărâri judecâtorești în acord cu adevărul.  
 

Este adevărat că la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva sau obținut unele rezultate 
notabile. Acestea, nici pe departe nu sunt o reușită în exclusivitate a consilierilor juridici, cum se afirmă 
în raport, ci au fost determinate de colaborarea unor consilieri juridici cu ingineri silvici, care împreună 

au elaborat lucrări, ce au fost înaintate la comisiile locale sau județene și la instanțele de judecată, 
lucrări care au avut un rol important în luarea deciziilor corecte privind legalitatea procesului de 
reconstituire a terenurilor forestiere. 
 

Activitatea a fost armonizată prin Decizia directorului general al regiei, nr. 40/2010, prin care s-a 
statuat activitatea de colaborare între juriști și ingineri silvici. Este locul să se arate că la aceste întâlniri 

de lucru participau salariați pasionați de problematică și onești în raport cu interesele statului (consiliera 
juridic șef, „nu a avut timp” să participe la nici o acțiune). A fost suficient să fie schimbat directorul 
general, ca această activitate deja armonizată, să fie desființată prin trecerea în inacțiune. 
 

Prin Decizia nr. 15/2011, pronunțată în dosarul nr. 17/2011 de către Înalta Curte de Casație și 
Justiție, s-a admis recursul în interesul legii formulat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 
53 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit că RNP - 
Romsilva are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor 
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județene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, 
sau de a forma acțiuni în constatarea nulității absolut a actelor emise cu încălcarea prevederilor Legii 
nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare. 
Acest recurs în interesul legii fusese promovat de grupul de lucru, numit prin Decizia nr.40/ 2010 a 
directorului general, Valerian Solovăstru. 
 

Decizia nr.15/2011, pe lângă faptul că a conferit regiei pădurilor calitate procesuală, refuzată de 
regulă de instanțele judecătorești, a impus o obligație majoră regiei, acea de a acționa pe toate căile 
legale pentru apărarea integrității fondului forestier primit în administrație. 

 
 
Făcând referire la Sinteza Raportului de audit: „Situația patrimonială a fondului forestier din România, în 
perioada 1990 – 2012”, întocmit de Curtea de Conturi a României, se naște legitima întrebare - De ce 
conducerea  regiei nu a făcut nici o analiză a celor înscrise în acest amplu raport și de ce nu a pus în 
practică nici una din recomandările făcute? Unele răspunsuri ar putea fi intuite, dacă se cunosc mai în 
profunzime legăturile și încrengăturile din anumite situații enumerate în Raportul Curții de Conturi. În 
încercarea de a decripta câteva cazuri prezentate în acest Raport, se pot da anumite explicații. 
 
 Facem exemplificările de mai jos.  
 
La pagina 30, la capitolul cine a solicitat, fără drept terenuri forestiere, se arată: 

„Un alt „moştenitor testamentar” este MARIAN RODICA, care solicită reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra întregii păduri deţinute de POP SIMON în MUNŢII MARAMUREȘULUI. Solicitarea are 
la bază un certificat de moştenitor (nr.879/22.05.1991) ce avea înscris la masa succesorală „un pat, un 
scrin secretaire şi diverse bunuri de uz casnic şi gospodăresc” întocmit ca urmare al unui testament din 
1986 al OLGĂI FONAI (dat cu 46 zile înainte de a muri) în care se consemnează „toate bunurile mele care 
vor mai exista la moartea mea să fie luate de RODICA MARIAN care m-a îngrijit şi mă îngrijeşte şi de 
care m-am ataşat sufleteşte”. 
 

POP SIMON (decedat în 1920) a deţinut în proprietate pădurea TIBĂU din MUNŢII MARAMUREȘULUI 
în suprafaţă de 10.019 ha care, la data preluării de către stat (conform înscrisurilor din cartea funciară) 
era în proprietatea IRINEI SIMON (văduva lui POP SIMON) –5.009 ha, ZOREI (fiica adoptivă, căsătorită 
UDREA, decedată 1956, fără moştenitori) – 1.670 ha, OLGĂI (fiica adoptivă căsătorită FONAI, decedată 
1986, fără moştenitori) – 1670 ha şi a lui POP SIMON jr. (decedat în 1947, fără moştenitori) – 1.670 ha.  
Întrucât pădurea ȚIBĂU se află pe teritoriul a două judeţe, cererile au fost depuse atât la comisia locală 
din judeţul SUCEAVA, cât şi la comisia locală din judeţul MARAMUREŞ. 
Comisia locală CÂRLIBABA şi Comisia judeţeană SUCEAVA au invalidat reconstituirea dreptului de 
proprietate. Hotărârea a fost atacată în instanţă şi, după mai multe cicluri procesuale,  Tribunalul din Sf. 
GHEORGHE, județul Covasna dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru 3.889 ha pădure în 
judeţul SUCEAVA. 
 

Hotărârile nr.443/c şi 445/c din 29.07.2009 ale comisiei judeţene MARAMUREŞ de invalidare a 
reconstituirii dreptului de proprietate sunt atacate în instanţă şi Judecătoria VIŞEUL DE SUS dispune, prin 
sentinţa civilă nr.2201/12.10.2009, reconstituirea dreptului de proprietate pentru încă 4.931 ha pădure. 
În total, MARIAN RODICA, moştenitoarea unui pat şi a unui scrin secretaire, devine proprietară a 8.820 
ha pădure din care pe 4500 ha a fost pusă în posesie. De menţionat, că s-a mai reconstituit dreptul de 
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proprietate pentru încă 1.648 ha pădure unui alt „moştenitor” RODOLEAN VICTOR după ZORA UDREA, 
fiică adoptivă a lui POP SIMON, decedată în 1956 fără a avea urmaşi”. 

 
Față de situația extrem de limpede prezentată în raportul Curții de Conturi, facem precizarea că dl 

Adam Crăciunescu avea la cunoștință faptul că în spatele acestei afaceri deosebite, privind retrocedarea 
a peste 10.000 ha teren forestier, se afla consăteanul său, Dan Grigore Adamescu, marele om de afaceri, 
momentan aflat într-o locație cu mai multă liniște. Pe lângă faptul că nu a încercat să întreprindă nici o 
acțiune în instanță, (mai ales că verdictul dat pentru suprafața de 3.889 ha pădure în judeţul Suceava a 
fost dat de cunoscutul complet de judecată care a dispus și reconstituirea  dreptului de proprietate 
pentru suprafața de 43.227 ha, în județul Bacău), Adam Crăciunescu a încercat să forțeze punerea în 
posesie a suprafeței de 4.931 ha, reconstituită în Județul Maramureș, pe Valea Vaserului, poate una din 
puținele păduri de valoare rămasă, neretrocedată. Onestitatea celor investiți să elaboreze o 
documentație în acest sens a oprit, până în prezent, punerea în posesie pe acele amplasamente, mult 
dorite de prietenul și consăteanul Adamescu. 
 
Alte exemple: 
 
„Împroprietărirea Mănăstirii Neamț cu suprafața de 10.596 ha s-a realizat după 145 de ani, prin 
anularea Legii secularizării averilor mănăstirești din 29.12.1863 inițiată de către guvernul Mihail 
Kogălniceanu, aprobată de Parlament și promulgată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza 
În stabilirea dreptului de proprietate a Mănăstirii Neamț asupra terenurilor trecute în proprietatea 
Statului prin Legea secularizării averilor mănăstirești din anul 1863, instanțele de judecată au invocat 
motive sau documente ce privesc perioadele anterioare anului 1945, declarat an de referință, potrivit 
Legii nr. 247/2005, cum ar fi: 

punctul de vedere invocat de un înalt funcționar din Ministerul Agriculturii, Alimentației și 
Pădurilor, prin adresa nr. 19471/4.03.2002, care cu de la sine putere declară că ”folosința perpetuă” 
este unul și același lucru cu proprietatea”; 
 

Făcând o ananliză retrospectivă, se constată că acel înalt funcționar din Ministerul Agriculturii, 
Alimentației și Pădurilor, nu era altcineva decât domnul secretar de stat, Viorel Ghelasă, în prezent, 
director al direcției Silvice Bacău, coleg de suferință în dosarul retrocedărilor, ambii foști secretari de 
stat pentru păduri în perioada 2000 – 2004, sub ministeriabilul Ilie Sârbu. 
 

La această suprafață se mai adaugă și Împroprietărirea Mănăstirii Neamț cu o suprafață de 6117 ha 
terenuri forestiere, prin însumarea suprafețelor prevăzute de lege a se acorda individual unor unități 
de cult din Județul Neamț. 
 

„Recapitulând cele de mai sus, constatăm că Legea secularizării averilor mănăstirești promulgată 
la 1863 de Alexandru Ioan Cuza și-a încetat efectul. Și pentru ca această lege votată de Parlament în 
anul 1863 să fie anulată definitiv, a fost adoptată Legea nr. 261/4.10.2008 privind modificarea și 
completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000, modificată și completată, prin care s-a stabilit că toate 
structurile de cult care au avut în folosință și/sau înzestrare terenuri cu destinație forestieră 
dobândesc în proprietate respectivele suprafețe”, se concluzionează în raport, pe acestă temă, fără ca 
să producă vreo emoție celui care avea obligația reîntregirii patrimoniului forestier, proprietatea publică 
a statului. 
 
„Prinţul Paul al României a solicitat și a luat 47 de hectare din pădurea Snagov, deşi aceasta nu a fost 
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în proprietatea Casei Regale, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, încă din anul 1941, a 
declarat pădurea Snagov ca fiind domeniu public al statului 
 

Prin Decretul Regal nr.1154 din 28 februarie 1930 (publicat în Monitorul Oficial din 9 februarie 
1931), Regele Mihai I, prin Consiliul de Regenţă, a promulgat „Legea pentru înfrumusețarea 
împrejurimilor Capitalei”. Legea prevedea ca Ministerul de Agricultură şi Domenii să cedeze, cu titlu 
gratuit, pădurea Snagov – Ţigăneşti (cu trupurile Fundul Sacului şi Popeşti) şi pădurea Băneasa, 
municipiului Bucureşti, în vederea amenajării acestora ca stațiuni climaterice de odihnă, agrement și 
sport. 
 

După întoarcerea lui Carol al II-lea pe tron, Consiliul comunal general al Municipiului Bucureşti, 
printr-o hotărâre din data de 22 iunie 1932, a fost de acord cu cedarea unei suprafețe din pădurea 
Snagov către Casa Regală. Prin aceeaşi hotărâre, s-a prevăzut ca donaţia să fie făcută numai după 
întocmirea proiectului de lege şi aprobarea acestuia. Proiectul de lege nu s-a întocmit, iar Carol al II-
lea a intrat în posesia pădurii, fără să o deţină în proprietate. Astfel, în 1948, când autorităţile 
comuniste au naționalizat bunurile Casei Regale, în inventarul publicat în Monitorul Oficial 140/19 iunie 
1948 nu este cuprinsă şi suprafaţa de 46,78 hectare din trupul de pădure „Fundul Sacului”, deoarece 
aceasta era în proprietatea statului – domeniul public al Municipiului Bucureşti, și nu al Casei Regale. În 
anul 1955, Tribunalul Civil nr.8 din Districtul Lisabona a decis că Mircea Grigore Carol Lambrino, 
autointitulat Carol de România, tatăl lui Paul Lambrino al României a fost fiul legitim al lui Carol al II-lea. 
Mircea Grigore Carol Lambrino a decedat în data de 27.01.2006. 
 

La data de 13 februarie 2002, Paul al României (numele din buletin al lui Paul Lambrino) a solicitat 
Regiei Naţionale a Pădurilor restituirea suprafeței de 46,78 hectare din Pădurea Fundul Sacului situată 
pe malul Lacului Snagov. Un an mai târziu, urmare a respingerii cererii sale, Paul Lambrino a chemat în 
judecată Primăria Snagov, pentru ca instanţa să o oblige pe aceasta la restituirea terenului. Precizăm că 
la acea dată (13.02.2002), Paul al României nu avea calitatea să formuleze în mod valabil şi în nume 
propriu notificări/cereri întemeiate pe legile de restituire a  proprietăţilor. Deoarece tatăl său, Mircea 
Grigore Carol Lambrino trăia, numai el putea formula notificări pentru reconstituiri ale dreptului de 
proprietate. 
 

Deși nu a prezentat un titlu de proprietate valabil şi nici nu a făcut dovada deposedării abuzive, 
Judecătoria Buftea i-a admis cererea lui „Paul al României” și, prin sentinţa civilă din data de 26 iunie 
2003, a obligat Comisia judeţeană Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor să 
pună în aplicare hotărârea judecătorească și să aprobe împroprietărirea Prințului Paul cu suprafața de 
10 hectare teren forestier, maximul la care dădea dreptul legea. Prin hotărârea nr.7/14.01.2004, Comisia 
Judeţeană Ilfov a validat dreptul de proprietate pentru cele 10 ha pădure pe raza comunei Snagov-Ilfov. 
RNP-Romsilva a cerut în instanţă anularea hotărârii la data de 10.01.2005. Acţiunea a fost respinsă 
definitiv şi irevocabil prin Sentinţa din 16.05.2007 în dosarul nr. 2269/2/2007 al Curţii de Apel Bucureşti. 
Ulterior, după modificarea legii, prin cererea nr. 11923/06.09.2005, Paul Lambrino a solicitat să i se 
restituie și restul suprafeței de 36,78 hectare din pădurea Snagov. La data de 7 iulie 2006, Comisia 
Judeţeană Ilfov a validat cererea lui Paul al României, cu nouă voturi pentru şi unul împotrivă. Votul 
împotrivă a fost al reprezentantului Direcţiei Silvice Bucureşti, care a contestat punerea în posesie 
pentru lipsa atât a dovezii proprietăţii cât şi a nedeposedării abuzive a terenului de către statul 
comunist. 
Așa se face că lui Paul al României, după reconstituirea suprafeţei de 10 hectare primite în anul 2004, i s-
a atestat dreptul la proprietate pentru întreaga suprafaţă revendicată de 46,78 ha în pădurea Snagov în 
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anul 2006. 
 

În concluzie, cererea lui Paul al României nu trebuia onorată, întrucât legea prevedereconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere doar pe structura de proprietate existentă la 
momentul deposedării abuzive de către regimul comunist. Regele Carol al II-lea nu a fost deposedat de 
pădurea de la Snagov, deoarece nu a deținut-o în proprietate. 
Pădurea în cauză a fost şi a rămas proprietatea Statului Român, fapt atestat prin: 
Așadar, Judecătoria Buftea și mai apoi Comisia Județeană Ilfov l-au împroprietărit nelegal și necuvenit pe 
Paul Philippe, născut Lambrino, cu 47 ha în Pădurea Snagov, cu o valoare la prețul pieței de la acea dată 
de peste 14 milioane de Euro” 
 

Adam Crăciunescu avea la cunoștință de abuzurile care se făceau, privind de fapt mult mai multe 
bunuri imobile aflate înainte de 1948 în proprietatea Casei Regale și cunoștea din unele rapoarte de 
serviciu prezentate de unii salariați și încrengăturile de interese în jurul acestui subiect.  
 

Mai mult, în urma unui control de fond efectuat în luna iulie 2015,  la Ocolulu Silvic Bocșa Montană 
din cadrul Direcției Silvice Caraș - Severin, în raportul întocmit, s-a consemnat nelegalitatea reconstituirii 
a: 

704 ha teren forestier pe numele Paul – Philippe al României; 
300 ha teren forestier pe numele Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului Feleacului și 
Clujului. 
 
S-a mai arătat în respectivul raport, că suprafața de 704 ha tern forestier fusese cumpărată de 

Ion Țiriac, iar cea de 300 ha, vecină cu prima, concesionată societății Forest& Hunt, controlată de 
aceeași persoană. Pe acest teritoriu, s-a construit „Complexul de vânătoare Ersig”, împrejmuit cu gard 
înalt de 2,7 metri, dublat de protecție cu curent electric. Nu se cunoaște din ce motiv, în incinta 
împrejmuirii a fost cuprinsă și o suprafață de cca 15 ha, aflată în propietatea publică a statului, în 
administrarea acestui acol silvic, teren pe care a funcționat Fazaneria Ersig, în prezent dezafectată. Mai 
este demn de menționat că toate documentele de corespondență între S.C.Forest& Hunt și regia 
pădurilor sau direcția silvică, erau promovate și semnate  în numele societății de vânătoare de domnul 
doctor inginer Gheorghe Viorel Marinescu, directorul acelei societăți de vânătoare, nimeni altul decât 
ultimul președinte al Consiliului de Administrație al RNP – Romsilva, demisionar, în data de 
12.02.2016, demisie solicitată în vederea posibilității de a putea candida pentru ocuparea funcției de 
director genaral al regiei.  
 

Exemple de retrocedări efectuate în Ardeal  
 
În raportul final prezentat directorului general Adam Crăciunescu, printre alte măsuri, au fost și cele 
referitoare la intrarea în legalitate privind cele două reconstituiri ilegale de teren forestier, cât și 
sancționarea S.C. Forest& Hunt pentru ocupare ilegală de teren, inclusiv cu scoaterea suprafeței 
fazaneriei de sub împrejmuire. Până în prezent nu s-a pus în practică nici una din aceste măsuri. 
 

Tot în contextul acestor retrocedări făcute în afara cadrului legal, solicitate în numele Paul – 
Philippe al României, cel puțin din spirit civic, Adam Crăciunescu, ca cetățean al județului Timiș, ar fi 
trebuit să ia atitudine față de retrocedarea domeniului Banloc, care înainte de 1948 a aparținut 
Principesei Elisabeta, sora fostului rege Carol al II – lea.  
. 
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Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate de moștenitorii 
principelui Mihail D. Sturdz și validarea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor lui Mihail 
D. Sturdza asupra a 26.100 ha terenuri forestiere, situate pe teritoriul administrativ al oraşului Bicaz 
precum şi al unor comune din judeţul Neamț. 

 
Potrivit documentelor identificate, în anul 1941, la momentul decesului principelui Mihail D. Sturdza, 

domeniul Hangu, așa cum era denumită proprietatea imobiliară revendicată, avea suprafața totală de 
27.143 hectare, din care 25.310 hectare pădure de rășinoase și foioase și 1.833 hectare diverse terenuri. 
Prin aplicarea Legii nr. 187/23.03.1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, având în vedere faptul că în 
zona bazinului râului Bistrița, unde era situat domeniul Hangu, nu se găseau suficiente terenuri agricole 
pentru împroprietărirea familiilor de țărani din zonă, comitetele agrare constituite la acea vreme au 
decis să exproprieze în întregime terenurile neacoperite cu păduri, precum și parte din păduri, în scopul 
transformării acestora în pășuni, în vederea împroprietăririi. Cu toate că prin Legea nr. 187/23.03.1945 
pentru înfăptuirea reformei agrare nu s-a prevăzut şi exproprierea pădurilor, în mod excepțional, din 
domeniul Hangu au fost expropriate circa 5.000 hectare pădure masivă care au trecut prin 
împroprietărire la familiile de țărani. 
 

Prin aplicarea Legii fondului funciar nr.18/19.02.1991 și a Legii nr.1/11.01.2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, moștenitorilor țăranilor 
împroprietăriți în perioada 1946 – 1948 li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafață de 
cca. 10.707 hectare pădure, din care 5000 ha pădure masivă şi 5707 ha alte terenuri. Aceste suprafeţe 
sunt menţionate în procesele verbale întocmite de către comitetele locale de reformă agrară şi aprobate 
de comitetele de plasă, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 187/1945. 
 

Moştenitorii defunctului Mihai D. Sturdza, printr-o cerere adresată Prefecturii judeţului Neamţ 
(cererea nr.11536 din 16.08.2005), în condiţiile dispozițiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei şi a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 06.03 1945-22.12.1989, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra suprafeţei totale de 27.143 ha, din care 26.100 ha pădure, 139 ha poieni şi 904 ha goluri de 
munte. 
 

Pentru a răspunde acestei solicitări, instituțiile statului competente au verificat în arhive suprafețele 
deținute de Mihai D. Sturdza care li s-ar cuveni ca moștenire urmașilor, ajungând la concluzii diferite, 
astfel: 
 

RNP-Romsilva - Direcția Silvică Neamț, pe baza documentelor doveditoare a proprietății familiei 
Mihai D. Sturdza privind domeniul Hangu-județul Neamț, prin notele de constatare încheiate, arată că 
moștenitorii erau îndreptățiți să primească 14.384 ha cu vegetație forestieră, diferența până la 27.143 
ha fiind compusă din 10.707 ha suprafață expropriată și 2052 ha situate pe teritoriul județului Harghita 
(nota de constatare 1541/09.02.2006); 
 

Ministerul Afacerilor Interne - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț consideră că 
moștenitorii defunctului Mihail D. Sturdza ar fi îndreptățiți să primească 26.100 ha terenuri forestiere, 
din care 24.048 ha în județul Neamț și 2052 ha în județul Harghita; 
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Instituția Prefectului Județului Neamț constată dreptul de proprietate al moștenitorilor familiei lui 
Mihail D. Sturdza pentru o suprafață totală de 27.143 ha teren vegetație forestieră pe teritoriul județului 
Neamț (referatul nr. 2861/28.02.2006). 
 

În baza cererii adresată de moștenitorii lui Mihail D. Sturdza și invocând documentele mai sus-
menționate, Prefectura Județului Neamț a emis Hotărârea nr. 4773/15.05.2006, prin care stabilește 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu vegetație forestieră în suprafață totală 
de 26.100 ha situată în orașul Bicaz și pe raza a 6 comune din județul Neamț (Bicazu Ardelean, Ceahlău, 
Fărcașa, Grințieș, Hangu și Poiana Teiului). Din analiza acestei hotărâri, se desprind următoarele 
concluzii: 
 

Prefectura nu a ținut seama de documentele și argumentele prezentate de RNPRomsilva - Direcția 
Silvică Neamț, potrivit căreia, moștenitorilor familiei lui Mihai D. Sturdza li se cuvenea să fie retrocedată 
suprafața de doar 14.384 ha teren cu vegetație forestieră; 
 

Nu s-a ținut seama de faptul că urmare a (re)organizărilor teritoriale din perioada 1945-1990, 
suprafața de 2052 ha din fostul domeniu Hangu se afla în județul Harghita, și, prin urmare, competența 
de retrocedare revenea autorităților din acest județ; 
 

Din suprafața de 27.143 ha aflată în anul 1941 în posesia prințului Mihai D. Sturdza, trebuia 
scăzută suprafața de 10.707 ha expropriată cu care au fost împroprietăriți în temeiul Legii nr.187/1945 
țăranii din zona respectivă; contestațiile moștenitorilor prințului Sturdza la expropriere au fost respinse 
prin hotărârea nr. 65/09/03.1946 de către Comisia județului Neamț, astfel că, potrivit dispozițiilor legale 
în vigoare la acea dată, exproprierea a fost legală și temeinică; 
 

Chiar și în situația în care exproprierea ar fi fost abuzivă și nelegală, suprafața de pădure 
reconstituită de Prefectura județului Neamț trebuia diminuată cu 5000 ha întrucât, potrivit proceselor 
verbale și referatelor întocmite de Comitetele locale de reformă agrară în anii 1945-1946, rezultă că din 
suprafața totală de 10.707 ha expropriată numai 5000 ha erau cu pădure, diferența de 5707 ha fiind alte 
terenuri. 
 

Hotărârea nr. 4773/2006 a Prefecturii județului Neamț a fost atacată în instanță, plângerea RNP-
Romsilva - Direcția Silvică Neamț fiind admisă în parte de către Judecătoria Bicaz, care, prin Sentința 
civilă nr. 823/16.08.2006 a stabilit că moștenitorii prințului Mihai D. Sturdza sunt îndreptățiți la 
reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața totală de 16.436 ha teren cu vegetație 
forestieră situat pe teritoriul județului Neamț. Sentința civilă nr. 823/16.08.2006 a Judecătoriei Bicaz a 
fost atacată la Tribunalul județului Neamț de către moștenitorii familiei Sturdza, precum și de către 
Comisia Județeană Neamț pentru stabilirea dreptului de proprietate a terenurilor din cadrul Prefecturii 
Neamț. 
 

Tribunalul Neamț a admis recursurile formulate și a anulat în totalitate Sentința civilă 
nr.823/16.08.2006 a Judecătoriei Bicaz și prin Decizia definitivă și irevocabilă nr. 1107/04.12.2006 a 
stabilit dreptul de proprietate privată urmașilor prințului Mihai D Sturdza pentru suprafața de 26.100 ha 
pădure. În motivarea deciziei date, Tribunalul județului Neamț a invocat următoarele: 
 

lipsa calității procesuale active a RNP-Romsilva - Direcția Silvică Neamț, situație în care instanța nu 
a ținut seama de practica Înaltei Curți de Casație și Justiție care a stabilit că în interpretarea și aplicarea 
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unitară a dispozițiilor art. III alin 2 din Legea nr. 169/1997 pentru modificare și completarea Legii nr. 
18/1991, RNP-Romsilva are capacitate procesuală activă (Decizia nr.2165/18.03.2005); 
 

suprafața de 10.707 ha a fost expropriată de pe Domeniul Hangu ca urmare a unor măsuri abuzive 
luate în perioada 06.03.1945-22.12.1989; în realitate, însă, exproprierea s-a făcut printr-o lege 
democratică - Legea nr. 187/1945 privind înfăptuirea reformei agrare - semnată de către Regele Mihai, 
prin care s-au împroprietărit țăranii care au participat în calitate de combatanți la cel de-al doilea Război 
Mondial, urmărindu-se realizarea păcii sociale printr-o redistribuire a suprafețelor de teren ce urmau a fi 
preluate printr-o expropriere de la marii deținători și împărțite țăranilor care dețineau mai puțin de 5 ha 
de teren; totodată, având în vedere și faptul că hotărârile de expropriere contestate de moștenitorii 
defunctului Mihai D. Sturdza nu au fost revocate sau anulate, acestea nu constituie măsuri abuzive. 
 

De altfel, însăși invocarea în cuprinsul cererii de reconstituire de către moștenitorii prințului Sturdza 
a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 06.03.1945-22.12.1989 este eronată, întrucât nu intrau sub incidența acestei Legi terenurile al 
căror regim juridic este reglementat prin Legea nr. 18/1991 și prin legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 169/1997. 
 

Față de cele mai sus, rezultă cu claritate faptul că moștenitorilor prințului Mihai D. Sturdza li s-a 
stabilit reconstituirea dreptului de proprietate cu 10.707 ha pădure mai mult decât aveau dreptul. 
 
 
Pentru exemplificare, s-au selectat două cazuri: PARCUL NAŢIONAL RETEZAT şi Masivul Păduros din 
VALEA MUREŞULUI SUPERIOR. 
 
În 1918, Ardealul se uneşte cu România. În virtutea Tratatului de la Trianon, Statul Român devine 
succesor al Statului Ungar în ceea ce priveşte aceste teritorii. După unire, o parte din nobilimea 
maghiară a părăsit România, optând pentru cetăţenia maghiară. În mentalul colectiv, aceştia au rămas 
sub denumirea de optanţi. 
 

În 30.07.1921, se adoptă Legea de reformă agrară din TRANSILVANIA, BANAT,  CRIŞANA şi 
MARAMUREŞ. Prin această lege s-au expropriat parţial moşiile celor rămaşi în ţară şi în totalitate moşiile 
(domeniile) celor plecaţi (în terminologia legii cei declaraţi “absenteişti”). În ceea ce priveşte pădurile, 
exproprierea s-a făcut în scopul formării pădurilor şi păşunilor comunale. Fără excepţie, exproprierea s-
a făcut prin acordare de despăgubiri, Statul Român plătind sume imense. 
 

Familiile nobiliare maghiare s-au opus cu îndârjire exproprierii, considerând TRIANONUL o mare 
nedreptate şi un accident istoric pe care sperau a-l îndrepta. Unii din nobilii maghiari au format societăţi 
comerciale transferând (contrar legii) moşiile în patrimoniul acestora sperând că prin această manevră 
vor scăpa de expropriere. Alţii au deschis acţiuni în instanţă contestând valoarea despăgubirilor (unele 
dintre procese se mai aflau pe rol şi după 25 de ani), sau mutau şi distrugeau bornele puse de comisiile 
de expropriere. 
 

În plan internaţional, optanţii au exercitat presiuni şi au depus numeroase reclamaţii la SOCIETATEA 
NAŢIUNILOR paralel cu procesele de despăgubire deschise în ţară. Pentru stingerea stării litigioase, la 
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propunerea CONSILIULUI SOCIETĂŢII NAŢIUNILOR (statele semnatare al Tratatului de la TRIANON), s-a 
format TRIBUNALUL ARBITRAL ROMÂNO-MAGHIAR de la Paris.  

 
Plăţile despăgubirilor stabilite de acest tribunal se făceau din FONDUL  AGRAR (FONDUL A) deschis la 
o bancă din Basel pe numele STATULUI ROMÂN (fond format în baza Convenţiilor de la HAGA 
(20.01.1930) şi Paris (21.04.1930) încheiate în urma negocierilor purtate de NICOLAE TITULESCU şi 
contele APPONY. 
Prin acest FOND A, STATUL ROMÂN a plătit sume considerabile în coroane aur optanţilor unguri. 
Conform documentelor de arhivă în ARDEAL, au fost expropriaţi 367 de optanţi. 
 

Deciziile definitive de expropriere datează din perioada anilor ’20, dar lucrările cadastrale (ridicări în 
planuri) s-au terminat spre finele anilor ’30. Prin urmare, există documente oficiale care atestă 
suprafeţele expropriate şi situaţiile moşiilor/domeniilor după expropriere. 
În anul 1940, prin DICTATUL DE LA VIENA, ARDEALUL DE NORD este anexat UNGARIEI rămânând în 
stăpânirea acesteia până la eliberarea lui de armatele române (1944). 
Perioada 1940 – 1944 a fost un prilej pentru Guvernul Hortist de a înlătura efectele reformei agrare. S-
au făcut înscrieri discriminatorii în cărţile funciare, unele dintre acestea în baza Ordonanţei 
nr.1440/1941 a batalionului HORVED CLUJ. Cărţile funciare şi aşa extrem de relative (din cercetări a 
rezultat că nici lucrările reformei agrare nu au fost reflectate în totalitate în aceste cărţi) au devenit şi 
mai puţin relevante. De altfel, prin Legea nr.260/04.04.1945, promulgată de REGELE MIHAI I AL 
ROMÂNIEI, toate înscrisurile de carte funciară „discriminatorii” efectuate în perioada 1940 – 1944 au 
fost declarate nule de drept, însă nu toate radierele au fost operate. 
 

După actul de la 23 August 1944 şi în temeiul art.8 din CONVENŢIA DE ARMINSTIU/12.09.1944, 
bunurile reprezentând proprietatea UNGARIEI și GERMANIEI au fost sechestrate. Pentru administrarea 
lor, s-a adoptat Legea nr.91/9.02.1945, prin care bunurile sechestrate sunt puse sub supravegherea 
CASEI DE ADMINISTRARE ŞI SUPRAVEGHERE A BUNURILOR INAMICE (CASBI). 
 

Situația fondului funciar a fost adusă de către comisiile județene și în unele cazuri de către instanțele 
de judecată la nivelul anului 1918, înainte ca ARDEALUL să se unească cu ţara, luând ca dovadă infailibilă 
a dreptului de proprietate „cărţile funciare”, cu toate că acestea nu au valoare de înscrisuri constitutive 
de drepturi reale, ci numai de evidenţă, drepturile reale trebuind a fi dovedite cu documente ce atestă 
titlul de proprietate. 

 
Prin trei titluri de proprietate emise în baza ordinului prefectului judeţului HUNEDOARA, doi 

cetăţeni austrieci (KENDEFFY MARIA şi PONGRACZ ELISABETA) ajung proprietarii a 9.407 ha teren 
forestier şi păşuni (6.304 ha pădure) în PARCUL NAŢIONAL RETEZAT, rezervaţie a biosferei UNESCO.  
 

Domeniul RETEZAT a aparţinut fraţilor LUDOVIC şi GABRIEL KENDEFFY. Primul a părăsit ţara şi a fost 
despăgubit în procesul optanţilor din FONDUL A cu suma de 856.211 coroane – aur drept despăgubiri 
şi 14.844 coroane aur daune pentru dezorganizarea exploataţiei, conform Deciziei TRIBUNALULUI 
ARBITRAL de la Paris. GABRIEL KENDEFFY, rămas în ţară, a respins ofertele de ieşire din indiviziune, 
declanşându-se un lung proces judiciar care nu s-a finalizat până în anul 1949. La fel a procedat şi în 
cazul demersurilor de expropriere începute în baza Legii nr.213/1930 a monumentelor istorice care 
interzicea ca arii protejate peste 10 ha să se afle în proprietate particulară dar, de această dată, în cazul 
exproprierii propriei jumătăţi indivize. Tehnica a funcţionat perfect şi anul 1949 vine fără a se ajunge la o 
hotărâre definitivă şi irevocabilă cu privire la cuantumul despăgubirii. Domeniul KENDEFFY a intrat în 
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anul 1949 în proprietatea ACADEMIEI ROMÂNE fiind cea mai veche rezervaţie ştiinţifică din România. 
Reconstituirea este ilegală deoarece cetăţenii străini nu pot solicita reconstituirea dreptului de 
proprietate şi, mai mult decât atât, pentru jumătate din domeniu se plătiseră despăgubiri. 
 
Față de situația retrocedării discutabile a pădurilor din Munții Retezat, Adam Crăciunescu a fost 
informat print-un raport scris, în luna octombrie 2014. Nu s-a primit nici o reacție la acel raport. 
 
 
Societatea Anonimă Ardeleana pentru Industrie  Forestieră 
 „Ca şi în Judeţul Buzău, derularea procesului administrativ de reconstituire a dreptului de proprietate 
pentru suprafața de 5754,18 ha teren forestier, s-a încheiat prin invalidarea solicitării persoanelor fizice 
Poenaru Gh. Vlad şi a surorilor sale, atât de Comisia locală Zagon, cât şi de Comisia judeţeană Covasna 
pentru reconstituirea dreptului de proprietare asupra terenurilor, fapt consemnat în Hotărârea nr. 
598/2007. 
În anul 2011, după ce Ceteraş Gheorghe a reuşit să obţină reconstituirea dreptului de proprietate pentru 
5132 ha în localitatea Gura Teghii, utilizând aceleași procedee patentate în județul Buzău, Gh. Poenaru și 
surorile sale au vândut drepturile litigioase pentru suprafața de 5754,18 ha în județul Covasna aceluiași 
Gh. Ceteraș care a formulat acţiune în instanţă pentru a-i fi reconstituit dreptul de proprietate, în 
calitatea sa de cumpărător de drepturi litigioase. 
Faţă de suprafaţa de 8.269 ha deţinută în Judeţul Covasna de SAAIF, în acţiunea în instanţă s-a solicitat 
mai puţin, adică 5754,18 ha, ceea ce ridică serioase suspiciuni asupra unei posibile înţelegeri între 
Ceteraş Gheorghe şi primarul comunei Zagon, deoarece diferenţa de suprafaţă a fost reconstituită, în 
baza Legii nr.1/2000, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005, Primăriei Zagon. 
Acţiunea în instanţă a făcut obiectul Dosarului nr.1895/32222/2011, pe rolul Judecătoriei Tg. Secuiesc, 
dosar în care Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva a avut calitatea de intervenient. 
Dosarul menţionat s-a soluţionat de judecătoria Tg. Secuiesc prin Sentinţa civilă nr.451/02.05.2012, prin 
care s-a respins cererea formulată de Ceteraş Gheorghe. 
S-a formulat recurs în luna iulie 2012, iar prin Decizia Tribunalului Covasnanr.536/R/24.10.2012 s-a 
admis recursul şi s-a dispus Comisiei județene Covasna pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor, reconstituirea suprafeței de 5.666 ha în favoarea cesionarului Ceteraş Gheorghe, 
după autoare a Societății Anonime Ardeleană pentru Industrie Forestieră. Comisia judeţeană Covasna a 
fost obligată să emită hotărârea de validare, astfel că în data de 14.12.2012 a fost emisă Hotărârea 
nr.888. 
Prefectul Judeţului Covasna şi-a manifestat dezacordul pentru modul în care magistraţii Tribunalului 
Covasna au soluţionat cauza prin dispunerea reconstituirii dreptului menţionat și a transmis Hotărârea 
nr. 888/14.12.2012 administratorului pădurilor, RNP-Romsilva, pentru ca în temeiul art.53-56 din Legea 
nr.18/1991 să facă plângere împotriva acesteia, aspect care ar fi împiedicat punerea în posesie. 
Conducerea RNP-Romsilva a reacționat imediat și în aceeași zi (14.12.2012), a transmis la Direcția Silvică 
Covasna specialiști (ingineri silvici și juriști) și l-a împuternicit în scris pe directorul Direcției Silvice 
Covasna pentru pregătirea și înaintarea plângerii împotriva Hotărârii nr.888/14.12.2012 la Judecătoria 
Tg. Secuiesc, județul Covasna. Plângerea elaborată de specialiști ai RNP-Romsilva împotriva hotărârii nr. 
888 a fost predată directorului Direcției Silvice Covasna, care, pe motiv că îi trebuie mai mult timp 
pentru a se lămuri asupra textului, a refuzat să o semneze și să o înainteze la instanță. 
În această situație, plângerea împotriva Hotărârii nr. 888/14.12.2012 a fost semnată de directorul 
general al RNP-Romsilva și transmisă la Judecătoria Tg. Secuiesc în data de 19.12.2012. 
După ce a încălcat dispoziția conducerii RNP-Romsilva de a introduce acțiune în instanță și deși știa că 
termenul de punere în posesie este de 30 de zile de la data emiterii Hotărârii nr. 888/14.12.2012 
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(respectiv până la 13.01.2013), directorul Direcției Silvice Covasna s-a prezentat personal la ocolul Silvic 
Comandău și i-a dispus șefului acestei structuri să semneze Procesul-verbal de punere în posesie. În 
aceeași zi, 18.12.2012, a fost redactat Procesul-verbal înregistrat la Primăria Zagon sub nr. 
8157/18.12.2012 și la Ocolul Silvic Comandău sub nr. 733/18.12.2102, prin care Ceteraș Gheorghe a fost 
pus în posesie. 
Rezumând, din punctul nostru de vedere, reconstituirea dreptului de proprietate pentru 5.666 ha teren 
forestier în favoarea cesionarului Ceteraş Gheorghe în județul Covasna, a fost făcută cu încălcarea 
flagrantă a legii. În condiţiile legii, terenul forestier în  cauză ar fi trebuit să rămână în proprietatea 
publică a Statului Român, care, în modul prezentat, a fost prejudiciat prin acțiunea/inacțiunea unor 
persoane care erau puse în funcție și salariate tocmai pentru ca să apere interesele Statului”. 
 
Față de cele înscrise de reprezentanții Curții de Conturi, se impun precizările de mai jos.  
Delegații regiei (doi salariați de la Corpul de Control), care au redactat plângerea împotriva Hotărârii nr. 
888/14.12.2014, se aflau în delegație la Direcția Silvică Covasna și cunoscând bine cazul, au intervenit la 
prefectul de Covasna, care fiind convins de nerespectarea legii în emiterea hotărârii de instanță (același 
complet de judecată care a emis și deciziile juridice privind cele 43.227 ha pe numele Paltin Sturdza, la 
Bacău și 3850 ha  pe numele Marian Rodica, la Sucava), a convenit să predea hotărârea nr.888, 
delegaților regiei, pentru a face plângere și a zădărnici punerea în posesie (plângerea împotriva hotărârii 
comisiei județene suspendă punerea în posesie). Plângerea a fost prezentată lui Ion Cosnean, directorul 
Direcției Covasna la acea dată, în vederea promovării. După o penibilă zi de așteptare în fața biroului 
directorului Cosnean (era ziua de vineri), delagatului regiei i s-a refuzat semnarea și promovarea 
plângerii. Situația a fost adusă la cunoștință directorului general, Adam Crăciunescu, care a promis că în 
ziua de luni, o va promova la nivel de regie. Plângerea întocmită a fost transmisă pe email, doamnei 
consilier juridic șef, pentru eventuale corecturi. Aceasta a tergiversat semnarea și promovarea plângerii, 
până la sfârșitul zilei de marți, 18.12.2012, când a primit ok-ul de la directorul Cosnean, că procesul 
verbal de punerea în posesie se semnase, iar a doua zi a transmis-o la instanță, ca să se afle ulterior în 
treabă – pădurea plecase din proprietatea publică a statului. Cei doi salariați au întocmit în data de 
19.12.2012 un  raport directorului general, în care au prezentat atitudinea directorului direcției silvice 
față de acest caz și au propus, ca măsură, destituirea lui Ion Cosnean din funcția de director. În data de 
20.12.2012, când avea loc și ședința festivă de sfârșit de an, directorul general în loc să pună măsura în 
practică s-a deplasat la Covasna, iar a doua zi a participat la o ședință cu salariații direcției, unde a 
elogiat activitatea directorului Cosnean. (Se vorbește că la acea deplasare a fost prezent și Ilie Sârbu, 
amfitrion fiind Arpad Sarkany, proprietarul societății de vânătoare Abies Hunting, cel care a închiriat și 
cabana de vânătoare, Reci, fostă în proprietatea direcției silvice și loc de odihnă în noaptea de 
20.12.2012,  pentru distinșii musafiri.). 
Astfel s-a pierdut de către statul român suprafața de 5661 ha pădure, cu aportul direct al directorului 
direcției silvice și cu complicitatea directorului general și al consilierei juridic șef al regiei. 
Față de suprafața pierdută în jurețul Buzău, tot în favoarea lui Ceteraș, consiliera juridic șef a „omis” să 
facă un recurs la o hotărâre judecătorească, aspect relatat de salariații Corpului de Control lui Adam 
Crăciunescu, dar care nu a  luat nici o măsură. 
 
Suprafața de 2151 ha pădure retrocedată nelegal către Primăria Mănăstirea Cașin, județul Bacău. 
       Despre această situație, printr-un raport al Corpului de Control, s-a adus la cunoștința directorului 
general și s-a propus acțiune în instanță pentru nulitatea titlului de proprietate. Inițial, raportul a fost 
aprobat și repartizat spre punere în practică dnei consilier juridic șef. Aceasta, după ce s-a consultat cu 
jurista Direcției Silvice Bacău, a comunicat directorului general că o acțiune în instanță l-ar putea supăra 
pe dl V. Hrebenciuc, drept pentru care rezoluția directorului general nu a mai fost pusă în practică și 
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statul român a mai pierdut o importantă suprafață de pădure cu complicitatea celor care sunt investiți 
să-i apere proprietatea publică. 
 

Situațiile prezentate developează un mecanism cvasigeneral prin care toate abuzurile săvârşite 
în procesul de reconstituire a drepturilor de proprietate se decontează în final pe seama proprietăţii 
publice. 


