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Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind 

stabilirea şi sancţionarea~contravenţiilor silvice
Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea Având în vedere necesitatea modificării şi completării Legii nr.171/2010 
situaţiei actuale privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 46/2008-Codul 
silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând seama de evoluţia continuă a activităţilor în domeniul silvic, în 
vederea obţinerii unor rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracţionalităţii 
de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri determină necesitatea adoptării unor 
măsurii imediate în scopul limitării tăierilor ilegale şi monitorizării trasabilităţii 
materialelor lemnoase,

Având în vedere imperativitatea consolidării urgente a cadrului legal şi 
întărirea capacităţii de implementare, monitorizare şi control privind lupta împotriva 
tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din vegetaţia 
forestieră de pe terenurile din afara acestuia şi ţinând seama de faptul că problematica 
tăierilor ilegale de arbori constituie un aspect de siguranţă naţională.

Luând în considerare faptul că elementele sus-menţionate constituie 
premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în 
vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea 
consecinţe negative asupra ecosistemelor forestiere, măsurile vizând soluţii viabile 
de monitorizare şi control al regimului silvic şi în special de reducere a tăierilor 
ilegale.

Ţinând cont de faptul că neimpunerea de urgenţă a unor sancţiuni 
proporţionale şi disuasive operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn 
şi produse din lemn conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, 
privitoare la implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn este unul din aspectele 
sesizate de Comisia Europeană în procedura de infringement declanşată împotriva 
României în data de 12 februarie 2020 - cauza nr. 2020/2033, pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de stat membru UE (infringement) în domeniul mediului, iar în data de 2 
iulie 2020 procedura a continuat cu a doua etapă din faza pre-contencioasă, respectiv 
cu transmiterea unui aviz motivat,

Având în vedere cauza 2020/2033, care are ca obiect nerespectarea de către 
autorităţile române, în contextul tăierilor ilegale de arbori, a^^Ţsp^ziţiilor 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi, ^
20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatoril%y<^e^pq:^^pe 
piaţă lemn şi produse din lemn, ale Directivei 92/43/CEE a Cotem^i^W|^|mai 
1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de fai®^^^l^^im, 

ale Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor '
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asupra mediului precum şi ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre 
mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, iar sesizările Comisiei 
Europene se referă, printre altele, la necesitatea implementării în legislaţia naţională 
a unui regim de sancţiuni proporţionale şi disuasive, aplicabile în cazul încălcării 
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

Ţinând cont de faptul că, potrivit ar-tv'260-alin-(-3)-din-Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, răspunderea României pentru neînsuşirea măsurilor şi pentru 
nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 poate declanşa o procedură 
de infringement, ce se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru 
România la 1.723.000 euro, cât şi în plata unor penalităţi cu titlu cominatoriu care pot varia 
între 2081 euro şi 124.872 euro pe zi de întârziere,

Având în vedere că, combaterea exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent 
reprezintă unul dintre domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar ca o consecinţă imediată 
a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt lezate interesul public, 
interesele şi obiectivele politicii din domeniul mediului şi cel forestier, inclusiv gestionarea 
pădurilor şi biodiversitatea, pe cale de consecinţă, adoptarea constituind o situaţie 
extraordinară ce trebuie reglementată.

Ţinând seama de obiectivele asumate prin Programul de guvernare, astfel cum 
a fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020 pentru acordarea 
încrederii Guvernului, prin care, la cap. II "Păduri", Program multianual împădurim 
România este prevăzut angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru 
combaterea tăierilor ilegale de pădure şi a altor practici nelegale din sistemul silvic 
prin îmbunătăţirea continuă a sistemului de monitorizare SUMAL - sistemul 
informatic de urmărire a trasabilităţii materialului lemnos, principalul instrument în 
lupta împotriva tăierilor ilegale de pădure,

Luând în considerare faptul că, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea 
Constituţională stabileşte că emiterea unei ordonanţe de urgenţă pentru punerea de 
acord a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în situaţia în care este 
iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie a 
Comunităţilor Europene este pe deplin constituţională,

Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului are ca efect 
declanşarea procedurii jdc infrigement si penalităţi împotriva României.

în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul 
general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare 
nu poate fi amânată,

Precizăm că, Comisia Europeană a declanşat împotriva României procedura de 
infringement - cauza nr. 2020/2033, care vizează probleme privind punerea în aplicare în 
România a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe 
piaţă lemn şi produse din lemn, a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 
privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, a Directivei 
2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului şi a 
Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din ^8. ianuarie 2003 
privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogaft^a^Directivei 
90/313/CEE a Consiliului. A

Printre aspectele sesizate în această procedură, j^şf^ş^^&^sitat^
implementării în legislaţia naţională a unui regim de sanc^ii^fl^^^^^i^ale şi 
disuasive pentru încălcarea prevederilor celor două Regulamentţ^^j^yur;^^'^^'-^^^^^
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In acest context, se impune stabilirea de sancţiuni proporţionale şi disuasive 
operatorilor economici care introduc pentru prima data lemn şi produse din lemn, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor asumate de România, legate de implementarea 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe 
piaţă lemn şi produse din lemn.
------- Pentru-conformare,-România-a-iniţiat-o-serie-de-măsuri pe care le prezentăm
în continuare:

A

In luna septembrie a intrat în vigoare Legea nr. 197/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Modificările principale care au legătură cu Scrisoarea de punere în 
întârziere(Cauza 2033/2020) sunt următoarele:

Elaborarea amenajamentelor silvice pentru fondul forestier inclus în arii 
naturale protejate, se face în concordanţă cu prevederile planurilor de management 
aprobate potrivit legii sau cu măsurile minime de conservare ale ariilor naturale 
protejate suprapuse în cadrul evaluării adecvate, parte integrantă din procedura de 
evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice. (Articolul 21 alin. (1^).

Iniţierea procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice de 
către autoritatea pentru protecţia mediului se face concomitent cu elaborarea primei 
versiuni a amenajamentului silvic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, cu modificările ulterioare. Recoltarea masei lemnoase se poate 
face după emiterea actului administrativ de mediu, în interiorul termenelor prevăzute 
de legislaţia de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării şedinţei 
de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a Il-a de amenajare, dată până la care 
autoritatea de mediu competentă are obligaţia emiterii actului administrativ de 
mediu. (Articolul 22 alin. (1^1"^).

Amenajamentele silvice întocmite şi aprobate, în condiţiile legii, pentru fondul 
forestier inclus în ariile naturale protejate, preiau măsurile de management din 
planurile de management ale acestora sau măsurile minime de conservare în caz că 
nu există încă un plan de management, iar modificarea lor se aprobă numai potrivit 
prevederilor art.22 alin.(l). (Articolul 27 alin. (3).

S-a extins interdicţia realizării tăierilor rase şi asupra rezervaţiilor naturale. 
Tăierile rase erau interzise în parcurile naţionale. (Articolul 29 alin. (5).

S-a extins accesul public pedestru în pădure, distinct pentru asociaţiile 
neguvernamentale şi s-a reglementat accesul cu bicicleta. (Articolul 54).

S-a instituit obligativitatea ca expedierea materialelor lemnoase obţinute din 
fondul forestier naţional şi din vegetaţia din afara fondului forestier naţional să se 
facă numai după măsurarea materialelor lemnoase. (Articolul 60 alin. (1) lit. a^).

Se reglementează obligativitatea valorificării ca lemn preponderent fasonat 
până in anul 2025, cu etape intermediare de atins. (Articolul 60 alin. (6-8).

Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum
de peste 10 m^, neînsoţite de documentele specifice de transport pr^zi^eTa'alin.(l), 
constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu închisgw^i^a^^mi la 
un an şi cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectulM^p^^Ju!^/^' 
supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase şi o^(â^l|fe|§nura ca e

t



au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea infracţiunii 
prevăzută la alin.(2^). (Articolul 68 alin, (2^-2^).

Se interzic transportul şi comercializarea materialelor lemnoase care nu 
corespund documentelor care atestă provenienţa materialelor lemnoase. Se interzic 
primirea, depozitarea şi prelucrarea, materialelor lemnoase care nu corespund 
documentelor care atestă provenienţa materialelor lemnoase cu luarea în considerare 
a toleranţelor de măsurare specificate-prin-normele-referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase prevăzute la art. 73. (Articolul 72 
alin. (1^-1^).

Tăierea fără drept, de arbori din fondul forestier naţional, indiferent de forma de 
proprietate, de volum sau valoare constituie infracţiune silvică, iar (Articolul 107 
alin. (1^).

Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale de arbori care au fost 
tăiaţi, scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri 
degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră 
din afara fondului forestier naţional, indeferent de valoare sau volum, precum şi al 
oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional constituie 
infracţiune(Articolul 109 alin. (1^). Deci, practic orice furt sau tăiere fără drept de 
arbori se sancţionează ca infracţiune începând cu data de 9 septembrie 2020, ca 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 46/2008-Codul silvic.

S-au redefinit materialele lemnoase.
Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate 
consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe 
piaţă lemn şi produse din lemn, a intrat în vigoare la data de 30 ianuarie 2021.

în România, potrivit Legii nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, fondul forestier naţional este supus regimului silvic - un 
sistem unitar de norme tehnice silvice, economice şi juridice privind amenajarea, 
cultura, exploatarea, protecţia şi paza fondului forestier, în scopul asigurării 
gestionării durabile.

Având în vedere multitudinea de obligaţii, restricţii şi responsabilităţi care 
sunt în sarcina deţinătorilor de vegetaţie forestieră, precum şi a celor care gestionează 
această resursă naturală, a fost necesar să se dezvolte şi un sistem cuprinzător de 
sancţionare a abaterilor de la prevederile legale, care a fost dezvoltat, îmbunătăţit şi 
înăsprit ulterior, odată cu transformările înregistrate pe plan social-economic şi 
evoluţiei abordărilor privind protecţia mediului de-a lungul timpului.

Principalele acte normative care cuprind astfel de sancţiuni sunt Legea nr. 
46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, puTnsadiiÎGările 
şi completările ulterioare şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr/^S^^^^^hd 
stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse veget^ţ^^^^rff^e^m 

păduri şi din afara acestora, cu modificările şi completările ulteridaier
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In ultima perioadă, începând cu luna septembrie 2020, s-au promovat modificări 
legislative relevante privind infracţionalitatea de mediu/tăierile ilegale de arbori, cum 
ar fie cea referitoare la încadrarea tăierii fără drept de arbori din fondul forestier 
naţional, indiferent de forma de proprietate, ca infracţiune silvică.

Astfel, în România, potrivit dispoziţiilor art. 107 şi 109 din Codul silvic, atât 
ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, 
puieţi^sau-lăstari^eât-şi-tăierea-fară-drept-de-arbori-din-fondul-forestier-naţionaf 
indiferent de forma de proprietate, precum şi furtul de arbori doborâţi sau rupţi de 
fenomene naturale ori de arbori care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, 
perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin 
lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, 
precum şi al oricăror alte produse specifice ale fondului forestier naţional constituie 
infracţiune silvică.
Consolidarea sancţiunilor auxiliare 

• Confiscarea bunurilor
Cuantumul prejudiciului, ca element material al laturii obiective a infracţiunii, 

determină incriminarea faptei în forma de bază sau ca variantă agravată. Astfel, 
gravitatea faptei, respectiv severitatea sancţiunii aplicate, se stabileşte în funcţie de 
valoarea prejudiciului produs, comparativ cu valoarea rezultată din multiplicarea de 
5 ori, de 20 de ori sau de 50 de ori a preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior.

Trebuie menţionat faptul că în Codul silvic (art. 105), prejudiciul este definit 
prin însumarea a două componente:

1. paguba produsă pădurii sau vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier 
naţional, componentă evaluabilă ca valoare materială;

2. valoarea funcţiilor pădurii nerealizate, componentă care se evaluează 
convenţional, în funcţie de valoarea pagubei produse pădurii.

Astfel, se ia în considerare atât afectarea integrităţii propriu-zise a pădurii, cât 
şi latura de protecţie a mediului prin materializarea/cuantificarea afectării funcţiilor 
pe care vegetaţia forestieră le îndeplineşte, prin aplicarea unui factor de multiplicare 
la valoarea pagubei, în funcţie de tipul funcţional în care se încadrează, potrivit 
normelor tehnice silvice, pădurea în care s-a comis infracţiunea.

Având în vedere că în România transportul lemnului şi al produselor din lemn 
este strict reglementat, în sensul că acestea se pot transporta numai însoţite de 
documente specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea 
provenienţei materialelor lemnoase. Codul silvic prevede că „Materialele lemnoase 
găsite în circulaţie fără documentele specifice de transport, cu documente specifice 
de transport a căror valabilitate a expirat sau care nu au înscrisă provenienţa legală 
se confiscă” (art. 70).

Totodată, transportarea materialelor lemnoase neînsoţite de documentele 
specifice de transport, constituie infracţiune dacă volumul acestora este mai mare de 
10 m^ şi se sancţionează cu amendă sau cu închisoare şi cu confiscarea materialelor 
lemnoase care fac obiectul transportului precum şi a mijloacelor de transport şi a 
oricăror alte bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinat^iffi®feite la 
săvârşirea infracţiunii (art. 68).

• Descalificarea practicării acţivităţii/suspendarea sau anulareM^mllKs^îâ 
aprobărilor______________________________



Conform prevederilor Codului silvic, exploatarea masei lemnoase se face, cu 
unele excepţii stabilite de lege, doar de către operatori economici care sunt atestaţi 
în acest scop.

Conform Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa 
Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare 
forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, 
aprobat prin OM-nr—lTl G6/2G 18, cu-modificările-şi-completările ulterioare, în situaţia 
în care autorităţile silvice constată în urma unui control, că aceşti operatori economici 
au încălcat regimul silvic, respectiv constată tăieri ilegale realizate de operatorul 
economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul 
angajat în cadrul acestuia, se retrage certificatul de atestare pentru o perioadă de trei 
ani, fără ca administratorul sau asociaţii respectivului operator economic să mai 
poată autoriza o altă societate comercială pentru lucrări de exploatare forestieră în 
această perioadă.

• Excluderea din procedurile de licitaţie publică 
Având în vedere că, potrivit Legii nr. 171 /201G privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiunile de 
natură contravenţională se transpun în puncte de penalizare, în cazul sancţiunii 
definitive aplicate unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator 
economic, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni privind activitatea de exploatare a 
lemnului, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic respectiv este 
de 25 puncte penalizare.

Operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatarea pădurilor, care 
au acumulat un număr de 25 puncte penalizare, le este interzisă participarea la 
licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din 
fondul forestier proprietate publică, pentru o perioadă de 6 luni.
Toate aceste sancţiuni au avut ca efect creşterea eficienţei regimului sancţionator 
Practic, acest proiect de act normativ completează celealte cerinţe stabilite prin 
Regulamentul (UE) nr. 995/2G10 al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse 
din lemn, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 295 din 12 noiembrie 
2010.

l^In
proiectelor de 
acte normative 
care transpun 
legislaţie 
comunitară sau 
creează cadrul 
pentru aplicarea 
directă a acesteia

cazul Regulamentele europene referitoare la interzicerea introducerii pe piaţă a 
lemnului recoltat ilegal din păduri şi care impun adaptarea legislaţiei interne sunt:
1. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse 
din lemn, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 295 din 12 noiembrie 
2010;
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei privind 

normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura 
controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr, 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor 
care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 177 din 7 iulie 2012
3. Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 dece

instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de l 
Europeană.___________

lâîPQ^nfea
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1. paguba produsă pădurii sau vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier 
naţional, componentă evaluabilă ca valoare materială;

2. valoarea funcţiilor pădurii nerealizate, componentă care se evaluează 
convenţional, în funcţie de valoarea pagubei produse pădurii, în condiţiile art. 
105 alin. (2^2). ”

La art. 6, partea introductivă se modifică şi se introduce ca şi sancţiune 
-eontr-avenţională avertismentulrastfel-ca-sancţiunea-să-fîe proportională-cu-fapta;—

La art. 6 lit. a) se abrogă motivat de faptul că evidenţele prevăzute în 
amenajamentul silvic sunt generate Online de SUMAL 2. 0, nemaifîind necesară 
raportarea.

La art. 7, alin. (1) lit. a) se modifică şi se clarifică modalitatea de sancţionare fără 
aprobare legală a categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier naţional.

La art. 7 alin. (1), lit. f) şi alin. (4) se abrogă, faptele fiind infracţiuni reglementate 
de art. 110 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

La art. 8 s-au instituit contravenţii numai pentru situaţiile în care valoarea 
prejudiciului, la acest moment, rezultat ruperea, distrugerea, degradarea ori 
scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier 
naţional, este de până la 840 lei. Raportat la actul normativ în vigoare, în care 
sancţiunea contravenţională vizează şi tăierea şi furtul de arbori, sancţiunea din 
proiectul de ordonanţă de urgenţă nu nu este aplicabilă tăierii şi furtului de arbori, 
în acest caz tăierea şi furtul de arbori fiind infracţiune, potrivit Legii 197/202(9 
septembrie 2020), Peste valoarea acestui prejudiciu, faptele sunt sancţionate ca şi 
infracţiuni, potrivit Legii nr. 197/2020.

La art. 8 alin. (1) lit. a) şi c) s-au instituit sancţiuni contravenţionale pentru 
ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, sau furtul fără drept, de 
arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de 
proprietate, dacă valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al 
unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Prejudiciile 
peste valoarea de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
la data comiterii faptei se sancţionează ca infracţiune, după intrarea în vigoare a 
Legii nr. 197/2020.

Articolul 8 alin. (1) lit. b) se modifică şi sancţionează fapta de tăiere, rupere sau 
scoatere din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de 
arbori din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, cu amendă şi cu 
confiscarea materialelor lemnoase în cauză, după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c., 
inclusiv;

b) cu amendă de la 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 
m.c., inclusiv;

c) cu amendă de la 10.000-15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 - 
100, m.c., inclusiv;

d) cu amendă de la 15.000-30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 - 
500 m.c., inclusiv;

e) cu amendă de la 30.000-50.000 lei, pentru un volum de peste
Sancţiunile propuse în cadrul acestui articol sunt proporţionale^^P.^^â^ve.^’^
Referitor la sancţionarea operatorilor economici atestaţi j/e|iOT^iudr|^}>^ţ

exploatare forestieră facem precizarea că în perioada 2019-20\^^‘^)foşt ;feţra|e



certificatele de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră pentru un număr de 
153 operatori economici. Aceste acţiuni certifică eficacitatea regimului 
sancţionator, operatorii economici în cauză nemaiputând desfăşură activităţi de 
exploatare forestieră pe o perioadă de trei ani de la data retragerii.

La art. 9 lit. f) se modifică în vederea punerii în corelare cu prevederile art. 54 
alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările.
—^La-art—10; lit:-b)se-modifîcă-în-sensul-saneţionării-neasigurării-sursei-de finanţare 
de către proprietar/deţinător pentru efectuarea lucrărilor de prevenirea şi 
combaterea la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în condiţiile 
stabilite prin normele tehnice.

La art. 10, după lit. b), se introduce o nouă literă, lit. b^), care sancţionează 
neefectuarea de către ocolul silvic a lucrărilor necesare pentru depistare si prognoza, 
precum si pentru prevenirea şi combaterea la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, 
la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele tehnice, în limita resurselor 
financiare alocate.

La art. 11 lit. c) se modifică în sensul extinderii aplicării contravenţiei silvice 
pentru nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii de păduri cu orice titlu a 
accesului în pădurile pe care le deţin, a persoanelor împuternicite să realizeze studii.

La art. 12 se instituie principiul proporţionalităţii în sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii silvice, prin reglementarea a două intervale de sancţionare.

La art. 13 alin.(2) lit. a) şi b) se abrogă, faptele fiind infracţiuni reglementate de 
art. 110 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.

La art. 13 alin. (2) se modifică, întrucât evidenţele se generează în SUMAL 2.0.
La art.l4 alin. (1) lit. a) şi c) se modifică pentru punerea în corelare cu art. 23 din 

Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, 
precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul 
ministrului mediului şi pădurilor nr. 1346/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La art. 14 alin. (1) lit. e) se modifică pentru punerea în corelare cu prevederile Legea 
nr. 197/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.

La art. 15 alin. (1) se modifică motivat de faptul că prevederile cuprinse la literele 
c) si d), h) şi i) se regăsesc la art. 24 şi art. 10.

De asemenea, prin modificarea adusă se propune şi sancţionarea aprobării 
executării drumurilor de scos-apropiat cu încălcarea Instrucţiunilor privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al 
materialului lemnos, aprobate în temeiul art. art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi autorizarea la 
exploatare a partizilor prin care se depăşeşte durata maximă de exploatare a masei 
lemnoase. Sancţiunile se aplică şefului de ocol.

La art. 16 se propune modificarea alin.(l) lit.g) care reglementează 
amplasarea pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade sau alţi atractanţi 
pentru inducerea atacului de gândaci de scoarţă, în alte condiţii decât cele prevăzute 
în instrucţiunile în vigoare, precum şi introducerea a trei noi litere care 
reglementează sancţionarea lăsării de arbori marcaţi şi netăiaţi înjjarchete, 
constataţi după întocmirea procesului verbal de reprimireal căror^j^E^cSfe^te mai 
mare de 1% din numărul arborilor inventariaţi în cadrul actului de^^^^m^al^are, 
aprobării executării drumurilor de scos-apropiat cu încălcarea^psfSicţii^lL 
privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scJSf^^igtî^SpOrf ii

or



materialului lemnos, emise în baza art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi autorizării la exploatare a 
partizilor prin care se depăşeşte durata maximă de exploatare a masei lemnoase, 
prevăzută de Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, emise în baza art. 62 alin. (1) 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

La art.l7 lit. -c)~modifiearea--vizează-reglementarea recoltării produselor 
nelemnoase specific fondului forestier naţional.

La art. 18 lit. b) modificarea vizează sancţionarea pentru neluarea de măsuri de 
protecţie a lemnului de răşinoase infestat cu dăunători de scoarţa şi necojit.

La art. 18 lit. c) se abrogă, deoarece reglementarea este mult prea generală, 
fiind practic imposibil de aplicat.

Toate completările şi modificările propuse la art. 19 vizează sancţionarea 
îneălcarea prevederilor Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor 
privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului 
propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020.

La art. 19 alin. (1) se sancţionează cu amendă şi cu confiscarea materialelor 
lemnoase în cauză, faptele privind expedierea, primirea, depozitarea, deţinerea 
şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase/produselor din lemn de către deţinătorii 
depozitelor permanente/temporare, a platformelor primare, pieţelor, târgurilor, 
oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare, 
instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de 
transport, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate, fără 
provenienţă legală potrivit art. 12 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia 
şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor 
privind provenienţa şi circulaţia materialelor’ lemnoase destinate consumului 
propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn, emise în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul amenzii, se 
aplică, proporţional cu volum ilegal identificat, după cum urmează:

a) 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c., inclusiv;
b) 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 m.c., inclusiv;
c) 10.000-15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 -100, m.c., inclusiv;
d) 15.000-30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 -500 m.c., inclusiv;
e) 30.000-50.000 lei, pentru un volum de peste 500 m.c.
Confiscarea se realizează fizic, dacă materialele lemnoase poT=ft"]^entificate,

sau valoric, la preţul de referinţă calculat potrivit art. 22 alin.
Cuantumul sancţiunilor propuse pentru art. 19 alin. (1) dii//p|e&nbi^roî^t de 

ordonanţă de urgenţă, sancţiuni care vizează încălcarea |^^^\Şliîi}®^i^ind 
trasabilitatea materialelor lemnoase, are caracter disuasiv, fiiri^j^âL@^^^^jcă/cel



din actul normativ în vigoare. Valoarea maximă a sancţiunilor este de 50.000 lei în 
proiectul de act normativ, comparativ cu 15.000 lei cât este în actul normativ în 
vigoare. Sancţiunile sunt proporţionale şi disuasive raporate la prejudiciu.

Se sancţionează încălcarea prevederilor art. 10 alin. (10) şi art. 12 din Normele 
aprobate prin HG 497/2020, practic toate situaţiile în care nu se face dovada 
provenienţei materialelor lemnoase.

------^La-artH.-9-alin-(-2-)-se-saneţionează-eu-amendă-de-la-lO:OOO-lei-până-la-20:OOO
lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză, următoarele fapte prevăzute de 
normele privind circulaţia materialelor lemnoase:

a) transportul, cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase/produselor 
din lemn, cu un volum cuprins între 0,1 si 10 mc, inclusiv, neînsoţit de documente 
specifice de transport, aşa cum sunt stabilite de normele privind circulaţia 
materialelor lemnoase.

Cuantumul amenzii, se aplică, după cum urmează:
a) 1.000*2.000 lei, pentru un volum cuprins intre 0,1 si 3 mc, inclusiv;

b) 2.000-4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01-6,00 m.c., inclusiv;
c) 4.000-6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 -9,99 m.c., inclusiv;

b) transportul, cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase/produselor 
din lemn, însoţite cu documente specifice de transport, aşa cum sunt stabilite de 
normele privind circulaţia materialelor lemnoase, la care, diferenţa dintre volumul 
constatat la momentul verificării şi cel înscris în avizul de însoţire este de cel mult 
10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranţelor legale şi a contragerilor 
specifice.

Cuantumul amenzii, se aplică, după cum urmează:
a) 1.000-2.000 lei, pentru un volum cuprins intre 0,1 si 3 mc, inclusiv;

b) 2.000-4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01-6,00 m.c., inclusiv;
c) 4.000-6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 -9,99 m.c., inclusiv;

c) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase/produselor din 
lemn fără provenienţă legală aşa cum este definită la art. art. 10 alin. (10) şi art. 12 
lit. b)-h) din normele privind circulaţia materialelor, lemnoase.

Cuantumul amenzii, se aplică, după cum urmează:
a) 5.000 -10.000 lei, pentru un volum cuprins intre 0,1 si 10 mc, inclusiv;

b) 10.000-20.000 lei, pentru un volum de peste 10 mc.
d) transportul de materiale lemnoase/produse din lemn ale căror caracteristici nu 
corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoţire 
referitoare la:

(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a 
toleranţelor/contragerilor specifice;

(ii) specie/grupe de specii.
(iii) numărul de piese de lemn rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare 

sau egal cu 24 cm sau numărul de bucâţi/colete de cherestele. Cuantumul amenzii, 
se aplică, după cum urmează:

a) 1.000-2.000 lei, pentru un volum cuprins intre 0,1 si 3 mc, inclusiv;
b) 2.000-4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01-6,00 m.c^jj^usiv;
c) 4.000-6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 -9,99

Sancţiunea complementară de confiscare se aplică pentcuS^reii^do^olum 
constată faţă de volumul pe specii/grupe de specii înscris în



luarea în considerare a toleranţelor legale şi a contragerilor specifice. Confiscarea 
se poate realiza fizic sau valoric în condiţiile art. 22 alin. (7); 
e) nedeţinerea materialelor lemnoase/produselor din lemn de către deţinătorii 
depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de 
prelucrare a materialelor lemnoase pe grupe de specii şi sortimente industriale 
determinate, după rectificare pe sortimente în cadrul aceleiaşi specii, ca diferenţe 
între-stoeurile-scriptiee/înregistrate-în-aplieaţia-SUMAl7-2^G-si-stocurile -faptice 
inventariate la data efectuării controlului, cu luarea in considerare a toleranţelor 
legale şi a contragerilor. Cuantumul amenzii, se aplică, după cum urmează:

a) 1.000-5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c., inclusiv;
b) 5.000-10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01-30,00 m.c., inclusiv;
c) 10.000-15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 -100, m.c., inclusiv;
d) 15.000-30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 -500 m.c., inclusiv;
e) 30.000-50.000 lei, pentru un volum de peste 500 m.c
Modificarea a fost determinată de punerea în corelare cu prevederile art. 62 alin. 

(2') din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, care reglementează transportul 
materialelor lemnoase. Transportul de peste 10 mc fără documente legale este 
infracţiune şi implică inclusiv confiscarea mijlocului de transport. Sancţionarea 
transportului fără documente legale pentru un volum sub 10 mc s-a reglementat prin 
prezenta ordonanţă de urgentă.

Sancţiunile contravenţionale sunt proporţionale cu fapta, iar cuantumul maxim 
al acestora a fost majorat de la intervalul de 3.000-6.000 lei, cât este în prezent, până 
la 50.000 lei, cât este propus în proiectul de ordonanţă de urgenţă.

La art. 19, după alin. (2), se introduc trei noi alineate, alineatele (2^-2^) care 
reglementează sancţionarea următoarele fapte:

- efectuarea de fotografii ale mijlocului de transport încărcat cu materiale 
lemnoase, de către transportator, acolo unde normele privind circulaţia materialelor 
lemnoase creează această obligaţie, din care să nu se poate distinge/focaliza 
încărcătura.

' - transportul materialelor lemnoase fără fotografiile mijlocului de transport 
încărcat cu materiale lemnoase, acolo unde normele privind circulaţia materialelor 
lemnoase instituie această obligaţie.

- utilizarea tipurilor de pastă/cemeală termo-sensibile sau care se pot şterge uşor 
prin mijloace mecanice, la completarea avizelor de însoţire în format letric.

- transportul materialelor lemnoase fără conexiune permanentă de date mobile 
active pe toată perioada transportului până la destinaţie, în baza informaţiilor preluate 
din SUMAL 2.0, în situaţia în care normele privind circulaţia materialelor lemnoase 
instituie această obligaţie.

- transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil 
pornit pe toată perioada transportului până la destinaţie, în baza informaţiilor preluate 
din SUMAL 2.0, în situaţia în care normele privind circulaţia materialelor lemnoase 
instituie această obligaţie.

S-au reglementat situaţiile în care transportul materialelor lemnoase se realizează 
în mod repetat.

în cazul transportului materialelor lemnoase, în mod repetat^/^P^0ă^^^l^'iaşi 
aviz de însoţire, doar primul transport dintre cele identificate este&^jâjr^|a f™i 
însoţit de documente specifice de transport, cu îndeplinirea conaî|iei§cţb^®^âge 
lemnoase/produsele din lemn să fie desc^cat/recepţionat la



ulterioare, realizate în baza aceluiaşi aviz de însoţire, sunt considerate fără
A

documente specifice de transport. In situaţia identificării unuia sau mai multor 
transporturi efectuate în baza aceluiaş aviz de însoţire, al căror volum cumulat 
depăşeşte 10 mc se aplică prevederile art. 68 din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Repetabilitatea se 
demonstrează prin interogarea aplicaţiei SUMAL 2.0, cu fotografii şi/sau înregistrări 
video şi orice alte mijloace de probă.”--------------------------  -

La art. 19 alin. (5) se modifică, iar alin. (6) literele a), f), g), 1) şi m) şi alin. (9) 
se abrogă pentru punerea în corelare cu prevederile normelor privind circulaţia 
materialelor lemnoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020.

La art. 19 alin. (10) se modifică pentru punerea în corelare cu normele privind 
circulaţia materialelor lemnoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020. 
Prin această modificare se stabilesc persoanele cărora le este aplicabilă sancţiunea 
principală.

La art. 21 lit. c), d), g) - i) şi k) se abrogă, pentru punerea în corelare cu normele 
privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
497/2020, iar lit. j) şi 1) se modifică.

La art. 22 alin. nr. (2)-(6) modificarea vizează reglementarea procedurii de 
confiscare/reţinere şi dare în custodie de către agenţii constatatori. Se instituie 
sancţiunea complementară a confiscării contravalorice, pentru materialele lemnoase 
care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, se aplică pentru diferenţa în minus 
dintre volumul materialelor lemnoase înscrise în documentele care fac dovada 
provenienţei, potrivit art. 10 alin. (10) şi art. 12 din normele privind circulaţia 
materialelor lemnoase şi volumul materialelor lemnoase efectiv determinat cu 
ocazia controlului.

La art. 24 alin. (1), lit. d) se modifică, în sensul stabilirii de competenţe pentru 
ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române - pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute în prezenta lege, 
corelat cu normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 497/2020.

Art. 29 alin. (1) a fost modificat în sensul în care plata amenzii se face integral 
la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora contravenienţii îşi au sediul sau 
domiciliul fiscal ori la casieriile autorităţilor administraţiei publice, atât în numerar, 
cât şi prin virament.

La art. 31 alin.(2) modificarea vizează reglementarea procedurii de despăgubire 
în situaţia în care instanţa de judecată dispune să achitarea către persoana 
îndreptăţită a unei despăgubiri pentru materialele lemnoase confiscate. In situaţia în 
care despăgubirea dispusă de instanţa de judecată este mai mare decât 
contravaloarea materialului lemnos valorificat sau decât valoarea materialelor 
lemnoase supuse donaţiei, diferenţa în plus faţă de contravaloarea materialului 
lemnos valorificat sau faţă de valoarea materialelor lemnoase supuse donaţiei, se 
suportă de la bugetul de stat prin bugetul autorităţii publice centrale în structura 
cărei este angajat agentul constatator care a aplicat sancţiunea complementară de 
confiscare, cu încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 34 s-a modificat în sensul în care sumele încasate din'^%^fife^Mor la 
contravenţiile silvice se varsă la bugetul de stat, în cazul contrav45^^|^^ârş^fede 

către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pp^ţf^i 
săvârşite de către persoanele fizice.______________________ ' /•



De asemenea se creează obligaţia autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură să asigure de la bugetul de stat, prin bugetul acesteia, sumele necesare 
decontării costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare şi transport al 
materialelor lemnoase, solicitate de agentul/agenţii constatator/constatatori prevăzuţi 
la art. 24 alin. (1), care realizează acţiunea de control.

Serviciile sunt asigurate de prestatori publici şi/sau privaţi, pe bază de 
eontr-aet-anualr-încheiat cu structura teritorială-de-speeialitate-a-autorităţii-publiGe 
centrale care răspunde de silvicultură, în funcţie de competenţa teritorială a acesteia.

Decontul prevăzut la alin. se întocmeşte de către prestatorul de servicii, cu 
avizul agentului/agenţilor constatatori care a/au solicitat serviciile de manipulare, 
încărcare-descărcare şî transport al materialelor lemnoase şi se depune la structura 
teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură 
cu care a încheiat contractul de prestări servicii.

(5) Procedura privind decontarea costurilor serviciilor de manipulare, 
încărcare-descărcare şi transport al materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) se 
aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”
La art. 36, alin. (1), (7) şi (8) clarifică situaţiile în care materialele lemnoase 
confiscate precum şi cele abandonate, se donează sau se valorifică prin licitaţie 
publică.

Se preconizează reducerea masivă a tăierilor ilegale. Cantitatea de masă lemnoasă 
recoltată în mod ilegal pune în pericol siguranţa publică în primul rând prin 
destructurarea arboretelor care nu îşi pot realiza rolul reglator privind factorii 
climatici, determinând alunecări de teren, scurgeri masive de pe versanţi, inundaţii, 
punerea în pericol a barajelor şi implicit a vieţii oamenilor.
Implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic la nivel central şi 
local va fi reglementat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă.

Totodată, atribuţiile principale ale entităţilor care exercită controlul aplicării 
regimului silvic şi cinegetic se completează cu atribuţiile ce derivă din aplicarea 
reglementărilor europene referitoare la obligaţiile care revin operatorilor care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi cele referitoare la importurile 
de lemn în Comunitatea Europeană._____________________________________
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.3. Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic ai proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1.^ Impactul asupra mediului concurenţial 
şi domeniul ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra 
mediului de afaceri deoarece va contribui la reducerea 
cantităţii materialelor lemnoase cu prOTefiig^^egală 
introduse în circuitul economic

“IMfI2^ Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se



2^ .Impactul asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra 

mediului deoarece contribuie la conservarea şi 
îmbunătăţirea calităţii ecosistemelor forestiere şi la 
Cărarea integritâţiiTonduluiTorestier naţional,

5 .Alte informaţii Nu au fost identificate
Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general.consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei
Următorii 4 ani Media pe 

5 aniIndicatori Anul
curent 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal 3.110 3.110 3.110 3.110 2.488
(ii) bunuri şi servici

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servici

c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servici

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:

a) buget de stat
b) bugetele locale

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
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6. detaliate privind 
modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

Calcule 
fundamentarea Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

7. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ;

b) acte normative ce urmează a fî 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii

Proiectul de act normativ modifică şi completează 
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.513 din 23 iulie 
2010, cu modificările ulterioare

V Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normative în domeniul achiziţiilor 
publice, prevederi derogatorii;

norme cu impact la nivel 
operational/tehnic-sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor 
de achiziţie publică, unităţi centralizate 
de achiziţii publice, structură 
organizatorică internă a autorităţilor 
contractante

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.b)

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

3, Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referâ^|^S^L 

subiect. /I
4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene o



Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.5 Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 
decurg angajamente

Nu au fost identificate.6 Alte informaţii

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvemamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu 
consultarea Gărzilor forestiere, Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva, Asociaţiei Administratorilor 
de Păduri din România-AAP,
Forestierilor din România-ASFOR,
Sindicatelor Silva şi a Ministerului Afacerilor 
Interne.

Asociaţiei
Federaţiei

Fundamentarea 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este 
legată de obiectul proiectului de act 
normativ

2. alegerii Au fost alese organizaţiile enumerate întrucât 
personalul angajat în cadrul acestora are calitatea de 
agent constatator.

Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

3.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 
constituirea
interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

privind
consiliilor

Proiectul prezentului act normativ a fost^^^i^^^*^ătre 
Consiliul Legislativ prin avizul nr. 820/2 
Prin adresa nr. 174337/27.07.2021 a 
Consiliului Economic şi Social.

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei

17



e) Curtea de Conturi Prin adresa nr. 174337/CN/08.07.2021 a fost solicitat 
avizul Consiliului Concurenţei. Prin adresa nr. 
7985/09.08.2021 Consiliul Concurenţei apreciază că 
proiectul de act normativ nu conţin aspecte care să 
contravină prevederilor Legii concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
nor-melGr-din-domeniul-ajutor-ului-de-stat-;-------------------

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.6. Alte informaţii

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act

normativ

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ intră sub incidenţa 
prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, conform cărora: „In cazul 
reglementării unei situaţii care, din cauza 
circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea 
de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave 
atingeri aduse interesului public, proiectele de acte 
normative se supun adoptării în procedura de urgenţă 
prevăzută de reglementările în vigoare”.

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

iiMifi2. Alte informaţii Nu au fost identificate.



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, pe care îl supunem Parlamentului 
spre adoptare.
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