
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I: Legea nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

silvice, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.513 din 23 iulie 
2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 14 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„e) aprobarea şi/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în 

valoare a masei lenmoase iară amenajament silvic în vigoare, pentru suprafeţele de 
fond forestier pentru care legea obligă la existenţa unui amenajament silvic. 
Amenajamentul silvic în vigoare este amenajamentul silvic aprobat sau aflat în 
procedură de elaborare care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct.2 din anexa 
nr.l la Legea nr.46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare." 

2. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„c) refuzul/tergiversarea de către deţinător, aşa cum este defmit la pet. 14 

din anexa nr.l la Legea nr.46/2008, republicată, Cu modificările şi completările 

ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru control accesul 
şi/sau exercitarea controlului în condiţiile legii." 
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3. La articolul 19, alineatul (6) litera b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„b) introducerea pe pia(ă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a 

produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum suit definite în Regulamentul 
(UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obliga(iilor care revin operatorilor care introduc pe pia(ă lemn 
sau produse din lemn, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea 
lemnului recoltat in mod ilegal sau a produselor din lenxn derivate din acesta sau, 
după caz, Cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn;" 

4. La articolul 24, alineatul (1) literele d) şi dl) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„d) ofi(erii şi agenlii de polilie din cadrul Poli(iei Române - pentru 
constatarea contraven(iilor şi aplicarea sanc(iunilor prevăzute la art.3 alin.(3) lit.a) 
şi b), art.51 lit.b), art.6 lit.c) şi d), art.7 alin.(1) lit.a)-c) şi e), art.8, art.9, art.11, 
art.12, art.15 alin.(1) lit.f), art.16 alin.(1) lit.a), b) şi e), art.17 lit.c) şi d), art.19 
alin.(1)-(4) şi alin.(6) lit.a), g),1) şi m) şi art.21; 

d')ofi(erii şi agen(ii de poli(ie din cadrul Polijiei de Frontieră Române - 
pentru constatarea contravenliilor şi aplicarea sancliunilor pentru faptele prevăzute 

la art.8 alin.(1) şi (2), art.9 lit.b), art.11 lit.d), art.12 lit.f) şi h), art.19 alin.(1)-(4) şi 

art.21." 

5. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.28.- (1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 ore de 

la data încheierii/comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în prezenta lege, agentul constatator făcând menţiunea despre această 

posibilitate in procesul-verbal." 

6. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Furnizarea datelor Cu caracter personal în cazul persoanelor fizice 

sanc(ionate in temeiul prezentei legi se asigură prin grija serviciilor publice 
comunitare locale de evidenlă a persoanelor la cererea agen(ilor constatatori, în 
scopul exercitării atribu(iilor legale, iară plata vreunei taxe sau a vreunui tarif şi cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulalie a 
acestor date şi abrogare a Directivei 95/46/CE." 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


