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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

LEGE 

privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din ţară a unor produse 

provenite din activităţi agricole şi de exploatare foresticră din România 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.l.- (1) Se interzice scoaterea din ţară, în scop comercial, a cerealelor şi 

plantelor oleaginoase, precum şi a produselor rezultate din prelucrarea acestora, 

până la noua recoltă, din anu12020. 
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin.(1), produsele menţionate 

pot fi tranzacţionate la export sau comerţ intracomunitar în afara teritoriului 

României, pe ba7a unui certificat de comerciatizare externă, pentru cantităţile care 

depăşesc necesarul de consum intern stabilit prin balanţa pe produs. 

• (3) Prin consum intern se înţelege consumul de produse 

agroalimentare în România necesar populaţiei, sectorului zootebnic şi producţiei 

industriale care utilizează aceste produse. 
(4) Balanţa pe produs se detetutină pentru fiecare produs 

agroalimentar, indiferent dacă provine din producţia internă sau din comerţ 

intercomunitar on import, pe baza indicatorilor de consum specific şi consum total, 

cu identificarea locului de producţie şi depozitare şi a regimului juridic de 

proprietate şi custodie. 
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(5) Certificatul de comercializare externă se eliberează în ordinea 
cronologică a solicitărilor, cu respectarea procedurilor stabilite prin actele de 
punere în aplicare a prezentei legi. 

(6) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi produselor 
agroalimentare contractate pentru comercializare în afara României, indiferent de 
stadiul de producţie sau transport al acestora, dacă nu au părăsit teritoriul României 
la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art.2.- (1) Se interzice scoaterea din ţară a produselor din masă lemnoasă 

constând în: buştean, lemn rotund, cherestea şi lemn de foc, în scop comercial, 

până la 31 decembrie 2030. 
(2) Nu intră sub incidenţa interdicţiilor prevăzute la alin.(1) 

bunurile prelucrate pe teritoriul României la care materia lemnoasă provine din 

import sau comerl intracomunitar. 

Art.3.- (1) Încălcarea interdicţiilor prevăzute la art.l şi 2 constituie 
infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte Cu închisoare de la 5 la 10 ani şi 

interzicerea unor drepturi. 
(2) Tentativa se pedepseşte. 

Art.4.- (1) Bunurile care fac obiectul infracţiunii prevăzută la art.3 se 

confiscă. 

(2) Infracţiunii prevăzută la art.3 i se aplică, în mod corespunzător, 

dispoziţiile art.112 şi 112' din Legea nr.286/2009-Codul penal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art.5.- (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte balanţa pe produs 
potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 1. 

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul aprobă prin hotărâre normele de punere în aplicare a acesteia. 



Acest project de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 27 maj 
2020, cu respectarea prevederilor articoluluj 76 alineatul (1) din Constituţia 

României, republicată. 
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