
Expunere de motive

Potrivit art. 16 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, la cererea deţinătorului persoană fizică sau juridică, ocolul silvic nominalizat 
are obligaţia asigurării serviciilor silvice pe bază de contract pentru suprafeţele de fond forestier de 

maximum 30 ha inclusiv.

Proprietarul poate opta pentru încheierea unui nou contract în vederea schimbării ocolului silvic 

care realizează administrarea şi/sau serviciile silvice. Pentru gestionarea fondului forestier, ar fi necesar 
ca cel din urmă ocol silvic să aibă acces la sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor 

lemnoase pentru respectarea prevederilor cu privire la acest sistem. Noul ocol silvic însă poate ajunge în 

situaţia în care nu poate accesa sistemul informaţional deoarece nu este retras dreptul de acces al 

vechiului ocol silvic, astfel fiind oprit gestionarea fondului.

Din cauza faptului că vechiul ocol silvic nu mai are împuternicire pentru realizarea administrării 
şi/ sau serviciilor silvice, contractul fiind reziliat, iar noul ocol silvic cu toate că este împuternicit în 

acest sens, nu are acces în baza de date, se poate ajunge în situaţia în care niciun ocol silvic nu poate 

administra fondul forestier, motiv pentru care întreaga activitate este oprită.

La nivel naţional foarte mulţi proprietari se confruntă cu această problemă după ce optează 

pentru un alt ocol silvic care să asigure administrarea şi/sau serviciile silvice. De nenumărate ori 
proprietarul are motive foarte bine întemeiate pentru care decide schimbarea ocolului silvic, iar în urma 

rezilierii contractului, vechiul ocol silvic este de rea-credinţă şi nu numai că nu contribuie la ştergerea 

dreptului său de acces din sistem, ci cu intenţie blochează aceasta, fiind conştient de lipsa reglementării 
care să îl oblige. în urma comportamentului abuziv şi a nepăsării ocolului silvic, proprietarul ajunge în 

situaţia în care nu poate obţine material lemnos din propriul său fond forestier.

Situaţia nu este reglementată şi din cauza acestui vid legislativ proprietarii ajung în 

imposibilitate de gestionare a fondurilor forestiere, deşi problema ar putea fi rezolvată foarte uşor printr- 
o intervenţie legislativă prin care să fie instituită obligativitatea acordării respectiv retragerii dreptului de 

acces în sistem.

Această iniţiativă legislativă completează prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic şi 
vine în sprijinul tuturor celor care ajung în situaţia susmenţionată şi creează cadrul legal prin care revine 

în sarcina administratorului sistemului informaţional obligaţia ştergerii vechiului ocol silvic şi



înregistrării celui nou în urma notificării încheierii noului contract. Pentru realizarea operaţiunii ştergerii 
respectiv acordării dreptului de acces la sistem propunem termen de maximum 30 de zile.

în sensul celor prezentate mai sus am elaborat prezenta propunere legislativă, pe care o supunem 

spre adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă.
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