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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modiflcarea §i completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, dupa litera m) se introduce o noua litera, 
lit. n), cu urmatorul cuprins:

„n) promovarea si protec^ia rolului sanogen, educativ, turistic, 
sportiv si recreativ al padurii si accesibilita^ii ei in asemenea scopuri pentru 

popula^ie, in mod nemotorizat.”

2. La articolul 11 alineatul (7), dupa litera f) se introduce o noua 

litera, lit. f*) cu urmatorul cuprins:
„f') alocatii de la bugetul de stat pentru sustinerea activitatii de 

administrare a fondului forestier proprietate publica a statului, pentru 

fmantarea administrarii ariilor naturale protejate, in conformitate cu 

prevederile art. 30 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei si faunei salbatice,aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 49/2011, cu modificmle si completarile ulterioare, si pentru 

fmantarea Directiei de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor, in 

conformitate cu prevederile art. Ill din Legea nr. 99/2019 pentru modificarea



2

§i completarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr. 139/2002 privind 

desfiin^area Societalii Najionale «Cai de Rasa» - S.A. §i preluarea 

patrimoniului acesteia de catre Regia Nalionala a PMurilor;”

3. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alin. (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 

publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu 

modificarile ulterioare, ocoalele silvice de regim functioneaza ca regii 
autonome de interes local.”

4. La articolul 14, alineatul (5) se modiflca si va avea urmatorul
cuprins:

„(5) §efli ocoalelor silvice prevazute la art. 10 alin. (2) §i 
conducatorii structurilor silvice de rang superior sunt angajafi cu contract de 

munca pe perioada nedeterminata §i trebuie sa aiba vechimea de minimum 5 

ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice in domeniul 
silviculturii, conform reglementarilor in vigoare.”

5. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin. (P) cu urmatorul cuprins:

„(P) Inregistrarea fondului forestier in inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, precum si actualizarea acestuia, 
pana la inregistrarea in sistemul integral de cadastru, se face, prin grija 

autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in baza prevederilor 

amenajamentelor silvice actualizate cu intrarile/iesirile aprobate cu acte 

legale.”

6. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„(3) Proprietarul/Succesorul in drepturi/Orice persoana care are 

calitatea de a beneficia de uzufruct §i demonstreaza cu documente potrivit 
prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, care are incheiat contract de administrare sau de 

servicii silvice pe o perioada de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe 

care il define, cu suprafafa de maximum 10 ha, poate recolta un volum de 

maximum 5 mc/an/ha de pe aceasta suprafafa, in funcfie de caracteristicile 

structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, 
indiferent de numarul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este 

de maximum 5 mc/an; produsele accidentale se recolteaza integral, cu 

respectarea condifiilor privind protecfia mediului.”
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7. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduc doua noi 
alineate, alin. (3’) (3^), cu urmatorul cuprins:

„(3') Proprietarul/Succesorul in drepturi/Orice persoana care are 

calitatea de a beneficia de uzufruct demonstreaza cu documente potrivit 

prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, care, are incheiat contract de administrare sau de 

servicii silvice pe o perioada de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe 

care il define, cu suprafa^a cuprinsa intre 10,1 ha pana la 100 ha §i pentru care 

nu exista amenajament silvic valabil, poate recolta un volum de 5 mc/an/ha, 
in func^ie de caracteristicile structural ale arboretului, dar nu mai mult de 

100 mc/an de pe aceasta suprafa^a; produsele accidental se recolteaza 

integral, cu respectarea condiliilor privind protec^ia mediului.
(3 ) In situalia in care volumul produselor accidentale depa§e§te 

volumul anual prevazut la alin. (3’), recoltarea se face integral in baza 

avizului conducatorului garzii forestiere competente teritorial.”

8.La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (L), cu urmatorul cuprins:

„(l')Elaborarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier 

inclus in arii naturale protejate, se face in concordanta cu prevederile 

planurilor de management aprobate potrivit legii sau cu masurile minime de 

conservare ale ariilor naturale protejate suprapuse, in cadrul evaluarii 
adecvate, parte integranta din procedura de evaluare de mediu pentru 

amenajarnentele silvice §i se armonizeaza prin incadrarea in categorii 
func^ionale specifice §i propunerea de solu^ii tehnice corespunzatoare.”

9. La articolul 22, dupa alineatul (1) se introduc patru noi 
alineate, alin. (1‘) - (1**) cu urmatorul cuprins:

„(1') Initierea procedurii de evaluare de mediu pentru 

amenajarnentele silvice de catre autoritatea pentru protectia mediului se face 

concomitent cu elaborarea primei versiuni a amenajamentului silvic, conform 

prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 

de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile 

ulterioare.
(F) Amenajamentul silvic intra in vigoare incepand cu data de 1 

ianuarie a anului urmator culegerii datelor din teren.
(P) Recoltarea masei lemnoase se poate face dupa emiterea actului 

administrativ de mediu, in interiorul termenelor prevazute de legislatia de 

mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizarii §edin^ei de 

preavizare a solu^iilor tehnice - Conferin^a a Il-a de amenajare, data pana la 

care autoritatea de mediu competenta are obliga^ia emiterii actului 
administrativ de mediu.
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(1"^) Dupa intrarea in vigoare a amenajamentului silvic, datele de 

interes public din amenajamentul silvic se publica de catre autoritatea 

centrala care raspunde de silvicultura pe un portal public dedicat acestui 
scop.”

10. La articolul 27, almeatul (3) se modiflca §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Amenajamentele silvice intocmite §i aprobate, in conditiile 

legii, pentru fondul forestier inclus in ariile naturale protejate, preiau masurile 

de management din planurile de management ale acestora sau masurile 

minime de conservare in caz ca nu exista inca un plan de management, iar 

modificarea lor se aproba numai potrivit prevederilor art. 22 alin. (1).”

11. La articolul 29, alineatul (5) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„(5) Taierile rase in parcurile nationale, rezervatiile naturale si 

parcurile naturale sunt interzise, cu exceptia arboretelor in care nu se poate 

asigura regenerarea naturala prin altfel de taieri.”

12. La articolul 33, alineatul (3), litera g) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„g) efectuarea lucrarilor de degajari, curatiri si elagaj artificial;”

13. La articolul 51, alineatul (2’), se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2') Personalul silvic cu atribujii de paza raspunde patrimonial, in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pagubele 

produse pe suprafe{ele de fond forestier sau in terenurile din afara fondului 
forestier pe care le are in paza, in situa^ia in care in termen de 24 de ore de la 

constatarea pagubelor nu informeaza, in scris, ocolul silvic; §eful ocolului 
silvic raspunde patrimonial, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pagubele 

produse pe suprafe^ele de fond forestier sau in terenurile din afara fondului 
forestier daca nu sesizeaza unita^ile de poli^ie si/sau parchetul territorial cele 

mai apropiate, in maximum 24 de ore de la inregistrarea informaliei 

referitoare la constatarea pagubelor.”

14. La articolul 54, alineatul (1) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„(1) Accesul public pedestru in pMure este permis pe raspunderea 

celui care intra in padure numai in zone amenajate, pe trasee si poteci
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marcate m acest sens, pe drumurile forestiere si in padurile cu functii de 

protectie, predominant sociale.”

15. La articolul 54 dupa alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (1*), cu urmatorul cuprins:
„(!') Accesul public cu bicicleta in padure este permis numai pe 

drumurile forestiere, pe potecile si pe traseele amenajate, pe raspunderea 

celui care intra inpadure si cu respectarea conditiilor stabilite de 

administratorul fondului forestier/proprietar, dupa caz.”

16. La articolul 54, partea introductiva a alineatului (2) se 

modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Accesul public in fondul forestier national cu autovehicule, 

motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excep|ia activitajilor 

sportive, de recreere §i turism organizate, care se pot practica pe drumurile 

forestiere sau pe trasee special marcate si omologate, numai cu acordul:”

17. La articolul 54 dupa alineatul (2) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (3)-(5) cu urmatorul cuprins:

„(3) In cazul organizatiilor neguvernamentale accesul in fondul 
forestier cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este permis doar 

in urma semnarii unui protocol cu administratorul, in cazul fondului forestier 

proprietate publica a statului sau cu administratorul/proprietarul in cazul 
fondului forestier proprietate privata.

(4) Amenajarea in fondul forestier national de poteci §i trasee pentru 

plimbare, alergare §i biciclete se face cu acordul administratorului, pentru 

fondul forestier proprietate publica a statului sau cu acordul proprietarului 

pentru fondul forestier, altul decat proprietate publica a statului. In pMurile 

incadrate in tipul I functional, amenajarile se pot realiza, numai cu aprobarea 

administratorului ariei naturale protejate.
(5) Potecile §i traseele pentru plimbare, alergare §i biciclete pot fi 

realizate numai din pamant, lemn §i pietri§. Realizarea acestora nu face 

obiectul scoaterii defmitive/ocuparilor temporare din fondul forestier 

national, nu necesita autorizatie de constructie §i este permisa numai in 
situatia in care nu implica taieri de arbori, defri§ari.”

18. La articolul 59, partile introductive ale alineatelor (5’)-(5^) 

se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(5^) Lucrarile de ingrijire §i conducere a arboretelor, taierile de 

igiena executate in fondul forestier proprietate publica a statului, se realizeaza 

de catre administratorii prevazuti de lege, in urmatoarea ordine:
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(5^) Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la 

capatul gros de maximum 24 cm ca lemn de foe din lucrarile de ingrijire §i 
conducere a arboretelor, din taierile de igiena din fondul forestier proprietate 

publica a statului, se valorifica in urmMoarea ordine de priorita^i:

(5^)Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la 

capatul gros de maximum 24 cm §i ca lemn de foe din lucrarile de ingrijire ^i 
conducere a arboretelor, din taierile de igiena executate in fondul forestier 

proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, se valorifica in 

condiliile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publica in vigoare, in urmatoarea ordine de prioritali:”

19. La articolul 59 alineatul (11) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(11) Volumul masei lemnoase prevazut la alin. (10), care depa§e§te 

posibilitatea anuala, se precompteaza in anii urmatori de aplicare a 

amenajamentului silvic.”

20. La articolul 60 alineatul (5), dupa litera a) se introduce o 

noua litera, lit. a*), cu urmatorul cuprins:
„a*) expedierea materialelor lemnoase obtinute din fondul forestier 

national si din vegetatia din afara fondului forestier national se face numai 
dupa masurarea materialelor lemnoase.”

21. La articolul 60, dupa alineatul (5) se introduc patru noi 
alineate, alin. (6)-(9), cu urmatorul cuprins:

„(6) Incepand cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasa recoltata 

din fondul forestier proprietate publica a statului si din fondul forestier 

proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se valorifica 

preponderent ca lemn fasonat.
A

(7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, cel putin 50% din masa 

lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a statului si din 

fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se 

valorifica ca lemn fasonat.
(8) Administratorii fondului forestier proprietate publica a statului 

prevazuti la art. 11 alin. (1) sau proprietarii/administratorii fondului forestier 

proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale sunt obligati sa ia 

masuri pentru incadrarea in prevederile alin. (6) si (7).
(9) Licitatiile publice pentru executarea prestarilor de servicii de 

exploatare forestiera deroga de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”
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22. La articolul 62 alineatul (3) se modiflca si va avea urmatorul
cuprins:

„(3) Fac excep^ie de la prevederile alin. (2), proprietarii de fond 

forestier, persoane juridice §1 fizice, care pot exploata din proprietatea lor fara 

sa detina certificat de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera, un 

volum de pana la 20 mc/an, in condi^iile legii, si ocoalele silvice care pot 

exploata masa lemnoasa provenita din taieri de Tngrijire si conducere a 

arboretelor tinere - curatiri.”
9

23. La articolul 64, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Prin metodologie, aprobata prin ordin al conducatorului 

autoritajil publice centrale care raspunde de silvicultura, se pot stabili, pe 

zone pilot, constituite la nivel de ocol silvic, modalita|i experimentale de 

recoltare a arborilor, tara utilizarea dispozitivelor speciale de marcat.”

24. La articolul 68, dupa alineatul (2) se introduc doua noi 
alineate, alin. (2') si (2^), cu urmatorul cuprins:

„(2') Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor 

lemnoase, in volum de peste 10 m^, neinsolite de documentele specifice de 

transport prevazute la alin.(l), constituie infractiune se sanc^ioneaza cu 

amenda sau cu inchisoare de la 6 luni la un an §i cu confiscarea materialelor 
lemnoase care fac obiectul transportului.

(2^) Sunt supuse confiscarii mijloacele de transport materiale 

lemnoase si orice alte bunuri care au fost folosite, in orice mod, sau destinate 

a fi folosite la savarsirea infractiunii prevazuta la alin. (2'),”

25. La articolul 72, dupa alineatul (1) se introduc doua noi 
alineate , alineatele (!') §i (1^), cu urmatorul cuprins:

„(1') Se interzic transportul §i comercializarea materialelor 

lemnoase care nu corespund documentelor care atesta provenien^a
materialelor lemnoase.

(1^) Se interzic primirea, depozitarea §i prelucrarea, materialelor 

lemnoase care nu corespund documentelor care atesta provenien^a
materialelor lemnoase astfel cum este definita in anexa nr. 1 pet. 38 cu luarea 

in considerare a toleran^elor de masurare specificate prin normele referitoare 

la provenienfa, circulafia §i comercializarea materialelor lemnoase prevazute 
la art. 73.”

26. La articolul 83, alineatul (2) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Drumurile forestiere sunt cai de transport tehnologic, de
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utilitate privata, utilizate pentru: gospodarirea padurilor, desfa^urarea 

activita^ilor de vanatoare pescuit sportiv, interven^ii in caz de avarii, 
calamita^i sau dezastre, fiind mchise circula^iei publice, cu excep^ia 

activitatilor sportive, de recreere §i turism, organizate, care se pot practica 

numai cu acordul proprietarului, iar m cazul pMurilor proprietate publica a 

statului, cu acordul administratorului acestora, cu respectarea prevederilor 

art. 54 alin. (2), precum si pentru accesul proprietarilor la terenuri in vederea 

gospodaririi acestora.”

27. La articoiul 97 alineatul (1), litera a) se modiflca va avea 

urmatorul cuprins:
„a) asigurarea integrals de la bugetul de stat a costurilor necesare 

asigurarii serviciilor silvice pentru suprafe|ele de fond forestier de maximum 

30 ha, aflate in proprietatea sau de^inerea persoanelor fizice sau juridice, 
indiferent daca aceasta este sau nu este cuprinsa intr-o asocia^ie, care au 

incheiate contracte de servicii silvice cu ocoale silvice nominalizate; plata se 

face catre ocolul silvic nominalizat, in baza devizului intocmit de acesta, 
pentru suprafe^ele pentru care are incheiate contracte de servicii silvice;”

28. La articoiul 97 alineatul (1), litera a') se abroga.

29. La articoiul 97 alineatul (1), litera a^) se modiilca §i va avea 

urmatorul cuprins:
„a^) devizul prevazut la lit.a) se calculeaza ca produs intre suprafata 

prevazuta in contractele de servicii silvice si costurile medii/ha, pe 

suprafetele aferente formelor de relief, potrivit anexei nr. 2.”

30. La articoiul 97 alineatul (2) se moditica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(2) Limitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din fondul 

forestier national peste nivelul regimului silvic asa cum este defmit in anexa 

nr. 1 pet. 42, se face numai cu acordarea de compensa^ii, cu excep|ia 

situatiilor in care dreptul de proprietate este limitat la initiativa ^i prin voin^a 

expresa a proprietarului.”

31. La articoiul 97 dupa alineatul (2) se introduc doua noi 
alineate, alineatele (2^) si (2^), cu urmatorul cuprins:

„(2') Impunerea de restrictii proprietarilor de paduri prin 

amenajamente silvice, prin planurile de management §i regulamente ale 

ariilor naturale protejate se face doar cu acordarea prealabila de pla|i 

reparatorii care sa compenseze integral veniturile nerealizate anual de 

proprietarul de padure, persoana fizica sau juridica, de drept public sau
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privat.
(2^) In masura in care nu sunt asigurate prin fonduri europene, statul 

aloca anual de la buget, prin bugetul autoritatii publice centrale pentru 

protectia mediului, sumele necesare pentru efectuarea pla^ilor prevazute la 
alin. (2) ”

32. Dupa articolul 97 se introduce un non articol, art. 97’, cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 97’. - (1) In scopul gestionarii durabile a fondului forestier 

proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate 

publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale, statul acorda ajutoare 

de stat in silvicultura, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 702/2014 

din 25 iunie 2014 al Comisiei de declarare a anumitorcategorii de ajutoare in 

sectoarele agricol si forestier si in zonele rurale ca fiind compatibile cu piata 

interna, in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea 
Uniunii Europene.

(2) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor asigura elaborarea 

reglementarilor sectoriale si gestionarea fondurilor financiare, necesare 

acordarii ajutoarelor de stat prevazute la alin. (1), prin bugetul propriu, 
respectiv prin bugetul autoritatii publice care gestioneaza Fondul pentru 

mediu constituit conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Institutiile responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat 
prevazute la alin. (1) sunt Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, 
Administratia Fondului pentru Mediu, respectiv autoritatea publica centrala 
care raspunde de silvicultura.

(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevazute la alin. (1) sunt 
proprietarii de fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si 
juridice si proprietate publica si privata a unitatilor administrativ - teritoriale, 
inscrisi in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri,

(5) Ajutorul de stat prevazut la alin. (1) se acorda pentru;
a) costurile reprezentand contravaloarea cheltuielilor de instalare a 

vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la inchiderea starii de 

masiv pe suprafetele compacte de fond forestier, de minim 0,5 ha, afectate de 

factor! biotici si/sau abiotici; costurile se aproba pe baza de deviz de catre 

structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde 

de silvicultura.
b) contravaloarea pierderii de cre§tere, care se acorda anual, pe o 

perioada de 10 de ani, pentru suprafetele prevazute la lit. a); compensatia se 

acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator anului in care s-a 

produs afectarea.
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c) contravaloarea costurilor generate de recoltarea produselor
accidentale.

(6) Pentru fondul forestier proprietate publica a statului costurile 

reprezentand contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere §i 
de intretinere a acesteia pana la Tnchiderea starii de masiv pe suprafetele 

coinpacte de fond forestier, de minim 0,5 ha, afectate de factori biotici si/sau 

abiotici se suporta din fondul de rezerva al Guvernului.”

33. Art. 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 98. Sumele prevazute la art. 97 alin. (1) lit. a), c), d) §i e) se 

pun la dispozi^ia ocolului silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, 
dupa caz, cele prevazute la art. 97 alin. (1) lit. b), f) §i g) §i alin. (2*) ^i (2^) si 
la art. 101 se pun la dispozi^ia proprietarilor, iar cele prevazute la art. 21 alin. 
(4) se pun la dispoz4ia structurilor teritoriale de specialitate ale autoritatii 
publice centrale care raspunde de silvicultura.”

34. La articolul 107, partea introductiva a alineatului (1) se 

modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art.l07. - (1) Ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din 

radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national, 
indiferent de forma de proprietate, constituie infractiune silvica se 

pedepse^te dupa cum urmeaza:”

35. La articolul 107, dupa alineatui (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (L), cu urmatorul cuprins:
„(1') Taierea fara drept, de arbori din fondul forestier national, 

indiferent de forma de proprietate, constituie infractiune silvica §i se 

pedepse§te dupa cum urmeaza:
a) cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda, daca valoarea 

prejudiciului produs este de pana la 5 ori preful mediu al unui metru cub de 

masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei;
b) cu inchisoare de la un an la 3 ani, daca valoarea prejudiciului 

produs este cuprins intre limita prev^uta la lit, a) §i de cel mult 20 de ori mai 
mare decat preful mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data 

constatarii faptei;
c) cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca valoarea prejudiciului produs 

este de cel pufin 20 de ori mai mare decat preful mediu al unui metru cub de 

masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.”

36. La articolul 107, partea introductiva a alineatului (2) se 

modifica va avea urmatorul cuprins:
„(2) Limitele speciale ale pedepselor prevazute la alin. (1) §i (1') se
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majoreaza cu jumatate, in cazul in care faptele au fost savar§ite in 

urmatoarele imprejurari:”

37. La articolul 107, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (4) cu urmatorul cuprins:
„(4) Prejudiciile inevitabile constatate de cMre personalul silvic 

abilitat, ca urmare a activitatilor autorizate de exploatare a lemnului, nu 

constituie infractiuni, cu conditia ca operatorul economic care exploateaza sa 

depuna la ocolul silvic o solicitare scrisa in care sa specifice volumul 
prejudicial.”

38. La articoiul 109, partea introductiva a alineatului (1) se 

modiflca va avea urmatorul cuprins:
„(1) Furtul de puieti sau lastari care au fost taiati ori scosi din 

rMacini, din paduri, petdele forestiere de protectie, din terenuri degradate 

care au fost ameliorate prin lucrari de impadurire, constituie infractiune si se 

pedepseste dupa cum urmeaza:”

39. La articolul 109, dupa alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (!'), cu urmatorul cuprins:
„(1') Furtul de arbori doborali sau rup^i de fenomene naturale ori de 

arbori care au fost taiati ori sco§i din radacini, din paduri, perdele forestiere 

de protectie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrari de 

impadurire §i din vegeta^ia forestiera din afara fondului forestier national, 
precum §i al oricaror altor produse specifice ale fondului forestier na|ional 
constituie infractiune §i se pedepse§te dupa cum urmeaza:

a) cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda, daca valoarea 

prejudiciului produs este de pana la 5 ori pre^ul mediu al unui metru cub de 

masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei;
b) cu inchisoare de la un an la 3 ani, daca valoarea prejudiciului 

produs este cuprins intre limita prevazuta la lit.a) §i de cel mult 20 de mai 
mare decat pre^ul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data 

constatarii faptei;
c) cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca valoarea prejudiciului produs 

este de cel pujin 20 de ori mai mare decat pre^ul mediu al unui metru cub de 

masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.”

40. La articolul 109, partea introductiva a alineatului (2) se 

modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„(2) Limitele speciale ale pedepselor prevazute la alin. (1) ^i (1') se 

majoreaza cu jumatate in cazul in care faptele au fost savar§ite in urmatoarele 

imprejurari:”
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41. Articolul 116 se modiflca va avea urmatorul cuprins:
„Art-116.- Pre^ul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa se 

aproba prin lege, pentru o perioada de 5 ani, la propunerea autoritalii publice 

centrale care raspunde de silvicultura.”

42. La articolul 126, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins;
„(1) - Pentru fondul forestier proprietate publica nu se platesc taxe

§1 impozite.”

43. La anexa nr. 1 -Definitii, pet. 21, litera d) a punctului 26 §i 
punctul 39 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„21. Materiale lemnoase - lemnul brut rotund sau despicat, chiar 

cojit lemnul de foe sub forma de trunchiuri, butuci, craci, vreascuri sau 

forme similare; cherestelele tivite netivite, capetele §i flancurile bu^tenilor; 

traversele din lemn pentru cai ferate, mangalul, lemnulecarisat lemnul 
cioplit; lemnul sub forma de a§chii sau particule, rumegu§ul,tocatura 

provenita din lemn, coaja arborilor §i resturile de lemn. Materialele lemnoase 

nu sunt bunuri divizibile.

d) piste pentru biciclete si alte infrastructuri specifice sau favorabile 

circulatiei bicicletelor, precum si, dupa caz, poteci de pamant pentru 

deplasare pedestra si alergare si, separat pentru ciclism montan si pentru 

deplasare ecvestra, piste pentru alergare, piste pentru deplasare pe dispozitive 

cu role, punti, pasarele si podete aferente acestor cai de comunicalie;

39. Pre^ul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa - pre^ul mediu 

de vanzare a unui metru cub de masa lemnoasa, la nivel national, determinat 

ca medie a datelor statistice din ultimii 3ani, potrivit Institutului National de 

Statistica. In situajia in care, in perioada de 3ani aprobata, valoarea pre^ului 
mediu de vanzare a unui metru cub de masa lemnoasa, determinate anual de 

Institutului National de Statistica, difera cu mai mult de 30% decat valoarea 

aprobata, se aproba yn nou pret mediu al unui metru cub de masa lemnoasa, 
determinat ca medie a datelor statistice din ultimii 3 ani.”

44. La anexa nr. 2 - Metodologie de calcul al cheltuielilor 

destinate asigurarii serviciilor silvice pentru suprafe^ele de fond forestier 

de maximum 30 ha inclusiv, art. 1 se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

„Art.l. - Valoarea sumelor destinate serviciilor silvice (Vtss) se 

calculeaza cu formula:Vtss = Vss x SpSp - suprafa^a pentru care se asigura 

serviciile silvice - ha;
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Vss = [(Smbe x 12/Smc) + Ca x 12/Smc] x 145%;
Vss -contravaloarea serviciilor silvice/an/ha -lei;
Smbe - salariul mediu brut pe economie comunicat de Institutul 

National de Statistica pentru luna decembrie a anului precedent efectuarii 
serviciilor silvice - lei;

Smc*) - suprafaja medie a unui canton silvic, respectiv:
400ha in zona de campie; se incadreaza terenurile forestiere cu 

altitudine de maximum 300 m;
700ha in zona de deal; se incadreaza terenurile forestiere cu 

altitudine cuprinsa intre 301 §i 800 m;
l.lOOha in zona de munte; se incadreaza terenurile forestiere cu 

altitudine > de 800 m;
Ca - valoare cote angajator aferente Smbe - lei;
45%-cheltuieli indirecte”

Nota*) La calculul suprafe^ei medii a unui canton silvic se are in vedere echivalenta pe forme de 
relief, iar la incadrarea pe forme de relief se ia in calcul altitudinea maxima, atunci cand aceasta 
este variabila.

45. La anexa nr. 2, tabeiul nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Tabelui nr.2

Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura ( 
Garda Forestiera

)

DECONT JUSTIFICATIV*)

privind acordarea alocatiilor bugetare pentru fondul forestier in suprafa^a de maximum 30 ha 
inclusiv, potrivit prevederilor art. 16 alin.(5) trimestrul.........anul.............

1. Amplasamentul suprafe^ei pentru care se asigura serviciile silvice: judetul 
.......... , localitatea , Ocolul Silvic

2. Beneficiarii lucrarii:

Titularul
documentelor

privind
identificarea

terenului
forestier

Nr. §i Valoarea 
unitara 

calculate 
conform 

metodologiei - 
lei/an/ha/forme 
de relief***) -

Nr. Documente
privind

identificarea
terenului

forestier**)

UP Suprafata 
- ha -

Valoare 
totala 
' lei -

Forma Numarua
datacrt. de zile

actului de 
constatare 

potrivit 
art. 16 

alin. (7)

relief asigurare
servicii
silvice

8**)0 2 3 4 5 6 7 9 10 = 7x8 
X 9/nr. zile

an
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TOTAL
OCOL

XX X XX X

Din care: Campie
Deal

Munte

3. Ocolul silvic care realizeaza serviciile silvice:Denumirea 
Sediul: comuna/ora§ul..........................................................
nr
Numarul de inmatriculare in registrul comer^ului/Numarul de inregistrare in Registrui

asociatiilor funda^iilor...................................
Codul unic de inregistrare...........................................................
Contul ocolului silvic in care se transmit sumele............................................................

Inspector-§ef, §eful serviciului financiar-contabil

(numele §i prenumele, semnatura) 
L.S./S.

(numele §i prenumele, semnatura)

Se intocme§te un decont pentru toate suprafelele de fond forestier in suprafata de 
maximum 30 ha inclusiv, potrivit prevederilor art.l6 alm.(5) pentru care sunt asigurate 
serviciile silvice de acela§i ocol silvic.

Identificarea terenului se face prin: proces-verbal de punere in posesie/titlu de 
proprietate/act administrativ, in original emis de unitatea administrativ-teritoriala prin care se 
face dovada inregistrarii terenului forestier; in care este inscrisa §i suprafa^a.

La prima decontare, coloana 8 se calculeaza de la data din coloana 3 pana la sfar§itul 
perioadei pentru care se intocme^te decontul.”

46. La anexa nr. 2, dupa tabelul nr. 2 se introduce un nou label, tabelul 
nr. 3, cu urmatorul cuprins:

„Tabelul nr.3

Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura
Garda Forestiera.......................................
- model -

DECONT JUSTIFICATIV*^

privind acordarea aloca(iilor bugetare proprietarilor de paduri in vederea gestionarii durabile a
fondului forestier

anul......................Trimestrul
1. Amplasamentul suprafe^ei pentru care se asigura serviciile silvice: judelul

, Ocolul Silvic................................localitatea
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2. Beneficiarii lucr^ii:

Numele §i
prenumele/Denumirea 

persoanei juridice

CNP/CUl Tipul, nr. §i 
data actului

Suprafata 
- ha -

Valoarea 
- lei -

Nr. Nr. §i data 
contractului 
de servicii 

silvice

UP ua
crt.

de
proprietate

Total

3. Ocolul silvic care realizeaza serviciile silvice:
Denumirea................
Sediul: comuna/ora§ul
Numarul de inmatriculare in registrul comerJului/NumaruI de inregistrare in Registrul

asociatiilor §i funda^iilor................................................................................................
Numarul unic de inregistrare...............................................
Contul ocolului silvic in care se transmit sumele......................................................

, str, nr,

Inspector-^ef,.........
(numele prenumele) 

L.S./S.S.

§eful serviciului financiar-contabil,

(numele si prenumele, semntora)

Nota:
Se Tntocme§te un decont justificativ la nivel de ocol silvic pentru toate 

suprafe^ele de fond forestier pentru care sunt incheiate contracte de servicii silvice cu 
proprietari.

Art. 11. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi, se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care 

raspunde de mediu metodologia de derulare a procedurii de evaluare de 

mediu pentru amenjamantele silvice prevazute la art. 22 alin. (11) din Legea 

nr. 46/2008 Codul silvic republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.
/>

Art.III. - In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi, licitatiile publice pentru executarea prestarilor de servicii de 

exploatare forestiera se realizeaza potrivit metodologiei privind licitatiile 

publice pentru executarea prestarilor de servicii de exploatare forestiera, 
aprobata prin hotarare a Guvernului prevazuta la alin. (4) al art. 60 din Legea 

nr. 46/2008 Codul silvic, republicata si modificarile si completarile ulterioare 

precum §i cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.
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A

Art. IV. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii m vigoare a 

prezentei legi, normele metodologice de solicitare, calcul si acordare a 

compensatiilor si despagubirilor prevazute la art. 97 alin. (2) si la art. 971 

alin. (5) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicata si modificarile si 
completarile ulterioare precum si cu modificarile si completarile aduse prin 

prezenta lege se aproba prin hotarare a Guvernului, Ja propunerea autoritatii 
publice centrale care raspunde de protectia mediului.

(2) Compensatiile prevazute la alin. (1) se vor acorda mcepand cu 

data intrarii in vigoare a prezentei legi.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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