
NOTA DEFUNDAMENTARE 

Prin Legea nr. 374/2006 astfel cum a fost modificată de Legea nr. 252/2018, in 
cazul suprafeţelor de fond forestier pentru care se suspendă serviciile silvice, 
sunt reglementate lucrările permise pentru asigurarea realizării si respectării 
regimului silvic, printre care si activitatea de recoltare a produselor accidentale, 
lucrare tehnică specifică ce implică recoltarea produselor lemnoase rezultate în 
urma acţiunii distructive a unor fenomene climatice sau factor! biotici. 

În forma actuală a legii, la articolul 4 alln (1) litera e) este prevăzută pentru 
produsele accidentale, modalitatea de valorificare, ca masă lemnoasă pe picior, 
în condiţiile Regulamentului aprobat pentru valorificarea masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică. 

Având in vedere necesitatea urgenţei exploatării si valorificării acestor arbori, 
pentru asigurarea stării de sănătate a pădurii şi pentru a se preîntâmpina 
degradarea arborilor, ţinând seama şi de mărimea suprafeţelor de fond 
forestier ce pot face obiectul legii, este necesar a se reglementa şi pentru 
situaţiile de suspendare a serviciilor silvice, realizarea lucrărilor de exploatare 
şi de punere pe piaţă a produselor din această categorie în modalităţi care să 
permită valorificarea lor imediată. 

Amendamentul propus, completează norma, în sensul că reglementează la 
modul expres posibilitatea acordată proprietarilor de terenuri forestiere pentru 
care s-a dispus suspendarea serviciilor silvice cu specific silvic să reallzeze 
lucrările de exploatare a produselor accidentale şi în regie proprie sau prin 
prestări servicii cu operatori atestaţi. 

Aceste modalităţi de exploatare, permit o valorificare mai rapidă a lemnului de 
foc si a lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de cm, 
rezultat din exploatarea produselor accidentale, prin vânzarea lui directă către 
populaţie, evitându-se degradarea acestuia şi diminuarea pierderilor şi asigurând 
necesarul acestor sortimente în acele zone unde fondul forestier proprietatea 
statului sau unităţilor administrativ -teritoriale nu poate acoperi necesarul de 
lemn de foc pentru populaţie. 

o astfel de reglementare este benefică atât pentru proprietar căt si pentru stat, 
ambii f!!nd interesaţi de menţinerea stării de sanatate a pădurii şi valorificarea 



rapidă a acelor sortimente de lemn care nu permit o valorificare superioară, 

prin creşterea ofertei către populaţie, evitându-se degradarea lor, estimându-se 
creşterea veniturilor obţinute din vânzarea lor imediată şi implicit încasarea mai 
rapidă a acestora. 

Amendamentul se justifică atât pentru considerentele de ordin tehnic şi social 
expuse, dar si din considerente de ordin economic, având in vedere că veniturile 
obţinute din valorificarea produselor accidentale susţin asigurarea pazei 
fondului forestier şi cheltuielile efectuate de ocolul silvic pentru recoltare . 

În numele initiatorilor: 

d,,1?,'ZLs-.$ ?S



Lista de semnături pentru „Lege pentru modificarea legii nr. 
374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic 
pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 
documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991" 

Nr.crt. Numele şi prenumele Partidul Semnătura 

q. Ât anro

2. S7E7'~fU Vi92LR4Gi Ir\' —~- 

\~`~ ~ 
~V î;}h- ~ 

-3y~_ 
1 J~ ~~~ 

, 

a1sP o a ~~+/12C`~ ~ 7) l~ 
~ / I-~AL/t~I I`llot~4oe  ~ ~.' 

~ ~ŕż y'J~(aZc p L % - s.~ -

o ®T~Sf1 -w g-,y t`(ia4
‚*' 

/o lL ̀5$p/a e~r9z9't 1 Li
19- 

.b3E,c.A-[~~j 
r'o~~~- v~`o~t,,9-

IZ ' -l~ t~N62Ei Ş.3Ii

Nd 
« 'RSŚ&
,r r c&&~-~— &&‚
/6. / cđoz %~oGuC.p

-r~-q~//
\
ll
//+~~.

f
®~1

(

/
~p _~ (

A
'
~1~1~'Gn

~~(
`Y""~~ 

1 \ V~-V ~~ 
~' ' •i 

~ / 
/I ~ Gr»~~ ~~G' %~ ~ S cX 

2A . 4NU C~(T~/a'i~- r±EŃí* 1SÁ 

2qq i 
ixa-ň'J , 'fÇc ţg~4i 

J 

~~,. ~01`~~D ~✓zr~t ~YP~ (1 
~1-1 , ątE ~~ Qc i 

LUUG& PM ~ 




