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sancţionarea contravenţiilor silvice
(PL.x 108/2011)
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au fost
sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice, trimis cu adresa nr. PL.x 108 din 16 martie 2011, înregistrată la Comisia juridică sub nr. 31/137 din 17 martie
2011, respectiv la Comisia pentru agricultură sub nr. 24/166/17.03.2011.
În şedinţa din 19 iunie 2012, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisii în vederea
întocmirii unui nou raport suplimentar.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 martie 2011, în condiţiile art. 76
alineatul (2) din Constituţia României, republicată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1278 din 27
octombrie 2010.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 4841/DRP/10.07.2012, susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative, sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor.

Comisia pentru administraţie publică a transmis prin adresa nr. 26/98 din 29 martie 2011, un aviz favorabil al proiectului de
lege.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în principal, în sensul instituirii unor noi contravenţii silvice.
La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Gheorghe Albu - secretar de stat în cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice vor examina proiectul de
lege sus-menţionat în şedinţe separate.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din 22 octombrie
2012. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au participat la dezbateri 14 deputaţi.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în
şedinţa din 19 septembrie 2012. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice au participat la dezbateri 24 deputaţi.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre
dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa I la prezentul raport.
Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa II.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
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ANEXA I
Nr.
crt.

1.

2.

Text din Legea 171/2010

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

LEGE
pentru completarea Legii nr.171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice

Articol unic - Legea nr.171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.513 din 23 iulie 2010, se
completează după cum urmează

LEGE
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.171/2010
privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor
silvice
Autor: Comisia pentru
agricultură şi Comisia juridică
Art. I. - 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 se
modifică şi se completează
după cum urmează:
Autor: Comisia pentru
agricultură
1. La articolul 5, după
litera b) se introduc două
noi litere, literele c) şi d),
cu următorul cuprins:

3.

3

Motivare

----------------

„c) lipsa nejustificată a
proprietarului
şi/sau
administratorului la recepţia
lucrărilor de amenajare a
pădurilor
ori
refuzul
nejustificat de a participa la
aceste lucrări.
d) elaborarea
altui
amenajament silvic pentru
fondul forestier deţinut sau
pentru o parte din aceasta, cu
excepţia cazurilor prevăzute
în
normele
tehnice;
sancţiunea se aplică şefului
de ocol silvic care asigura
administrarea
sau
proprietarului, în cazul
asigurării
serviciilor
silvice”.

----------------

Autor:
Comisia
pentru
agricultură
2. La articolul 6, după
litera d) se introduc două
noi litere, literele e) şi f),
cu următorul cuprins:
„e) neluarea de către
ocoalele
silvice
care
asigură administrarea sau
serviciile silvice a măsurii
de
precomptare
din
posibilitatea de produse

4.

-----------

---------------

4

principale a volumului
produselor accidentale I, a
căror
recoltare
este
avizată/aprobată
în
condiţiile legii, care apar în
subunităţi de gospodărire
în care se reglementează
procesul de producţie
lemnoasă, precum şi a
volumului rezultat în urma
tăierilor ilegale în anul
precedent în unitatea de
producţie şi protecţie;
sancţiunea se aplica şefului
de ocol;
f) neraportarea anuală
de către ocoalele silvice,
structurile silvice de rang
superior şi Regia Naţională
a Pădurilor - Romsilva,
după
caz,
către
subunităţile
silvice
teritoriale
din
cadrul
autorităţii publice centrale
care
răspunde
de
silvicultură a situaţiei
comparative
dintre
prevederile
amenajamentului silvic şi
lucrările
silviculturale
efectiv realizate în anul
anterior, la nivel de unitate
5

Corelare cu prevederile
art. 22 alin. (2) din
Legea nr. 46/2008 –
Codul silvic

de producţie; sancţiunea
se aplica şefului de ocol.”
5.

----------

6.

3. La articolul 7, după
litera f) se introduce o
nouă literă, litera g), cu
următorul cuprins:
„g) neasigurarea pazei
pădurilor
de
către
proprietari
sau
moştenitorii acestora;”

--------------

La articolul 9, după litera e) se
introduce o nouă literă, lit.f), cu
următorul cuprins:

--------------

,,f) accesul persoanelor în fondul
forestier naţional cu autovehicule,
motociclete,
ATV - uri
sau
mopede,
fără
acordul
proprietarului sau administratorului
pădurii proprietate publică a
statului, după caz, şi în afara
zonelor amenajate ori a teraselor
marcate.

6

Autor:
Comisia
pentru
agricultură
4. La articolul 9, după
litera e), se introduc două
noi litere, literele f) şi g),
cu următorul cuprins:
,,f) accesul persoanelor în
fondul forestier naţional cu
autovehicule, motociclete,
ATV - uri sau mopede,
fără acordul proprietarului
sau administratorului pădurii
proprietate
publică
a
statului, după caz, şi în afara
zonelor sau căilor de acces
amenajate ori a traseelor
marcate.
g)
depozitarea
de
gunoaie, resturi menajere,
moloz şi altele asemenea,

pe terenurile forestiere şi
în albiile cursurilor de apă
din fondul forestier.”

7.

-----------

La articolul 11, după litera d) se
introduce o nouă literă, lit. e), cu
următorul cuprins:
„e) spălarea autovehiculelor de
orice fel în apele curgătoare sau
stătătoare din fondul forestier
naţional."

Autor amendament: Bogdan
Ciuca, Lup Silvestru, Gabriel
Andronache
6. La articolul 16, litera c)
se modifică si va avea
următorul cuprins:
„c) lăsarea în parchet, la
expirarea termenului de
reprimire
prevăzut
în
autorizaţia de exploatare, de
arbori marcaţi şi netăiaţi,
de material lemnos şi/sau
resturi de exploatare pe văi
sau de-a lungul instalaţiilor
de scos-apropiat şi transport.

8.
Art. 16. „ c) lăsarea în parchet,
la expirarea termenului
de reprimire prevăzut
în
autorizaţia
de
exploatare, de material
lemnos si/sau resturi
de exploatare pe văi
sau
de-a
lungul
instalaţiilor de scos-

Autor:
Comisia
pentru
agricultură
5. La articolul 11, după litera
d) se introduce o nouă literă,
litera e), cu următorul
cuprins:
„e) spălarea produselor de
natura animală în regim
industrial
sau
a
autovehiculelor de orice fel în
apele curgătoare sau stătătoare
din fondul forestier naţional.”

----------

7

Dacă fapta se săvârşeşte în
mod repetat, se solicită
comisiei emitente anularea
atestatului de exploatare.”

apropiat si transport.
Dacă
fapta
se
săvârşeşte în mod
repetat, se solicita
comisiei
emitente
anularea atestatului de
exploatare”
9.

------------

7. La articolul 16, după
litera e) se introduc nouă
noi litere, literele f)-n), cu
următorul cuprins:
„f)
târârea
sau
semitârârea
lemnului
rotund pe drumuri auto
forestiere;
g) folosirea albiilor
pâraielor ca trasee de
colectare a lemnului ;
h)
depozitarea
de
materiale lemnoase, crăci
sau resturi de exploatare
în albiile pâraielor şi văilor
ori în locuri expuse
viiturilor;
i)
reprimirea
parchetelor de exploatare
cu încălcarea prevederilor
legale - sancţiunea se
aplica personalului silvic
care a realizat reprimirea;
j) nereţinerea cauţiunii
de
bună
execuţie
a

---------------

8

------------

-----------

lucrărilor de exploatare a
pădurilor de la titularii
autorizaţiilor
de
exploatare, în condiţiile
legii;
k) neluarea măsurii de
recalculare a volumului de
lemn prevăzut în actul de
punere în valoare şi a
valorii aferente, pentru
parchetele amânate de la
exploatare cel puţin un
sezon de vegetaţie, prin
adăugarea
creşterii
curente, potrivit normelor
tehnice în vigoare;
l)
autorizarea
la
exploatare
a
masei
lemnoase către operatori
economici ce nu deţin
atestate de exploatare;
m) întocmirea actelor
de
calamitate
fără
respectarea instrucţiunilor
în vigoare;
n) prejudicierea în
cadrul tratamentelor care
promovează regenerarea
naturală, prin distrugerea
sau
vătămarea
seminţişului ca urmare a
desfăşurării procesului de

----------------

-----------9

exploatare, peste 8% din
suprafaţa
cu
seminţiş
prevăzută în procesulverbal de predare a
parchetului,
în
cazul
tăierilor de dezvoltare ori
de lărgire a ochiurilor, şi
peste 12% în cazul
tăierilor definitive sau de
racordare.”
Autor:
Comisia
pentru
agricultură
8. La articolul 17, după
litera e) se introduc trei noi
litere, literele f), g) şi h),
cu următorul cuprins:
„f) aprobarea de către
seful de ocol a realizării de
drumuri de scos-apropiat
pe versanţi cu panta medie
de peste 25 de grade;
g)
neamplasarea
panourilor pe care să fie
inserate elementele de
identificare ale parchetului
prevăzute
de
reglementările în vigoare;
sancţiunea
se
aplică
titularului autorizaţiei de
exploatare;
h)
neefectuarea

10.

----------

----------------

10

nivelării căilor de acces
utilizate
la
colectarea
lemnului, de către titularul
autorizaţiei de exploatare,
la terminarea procesului
de exploatare a masei
lemnoase.”
Autor:
Comisia
pentru
agricultură
9. După articolul 18 se
introduce un nou articol,
articolul 181 cu următorul
cuprins:
„Art. 181. - (1) Constituie
contravenţii silvice şi se
sancţionează cu amendă de la
10.000 lei la
20.000 lei,
neutilizarea
sistemului
informaţional integrat de
urmărire a materialelor
lemnoase,
denumit
în
continuare SUMAL, de
către
ocoale
silvice,
operatorii economici care
exploatează, prelucrează,
depozitează
sau
comercializează materiale
lemnoase;
(2)
Constituie
contravenţii silvice şi se
sancţionează cu amendă de la

11.

--------------

-----------

11

3.000 lei la
10.000 lei,
retragerea
acordului
pentru
eliberarea
documentelor cu regim
special
şi
confiscarea
materialului
lemnos,
pentru
nerespectarea
obligaţiilor referitoare la
raportarea
de
către
utilizatori sau operatori
împuterniciţi a datelor în
SUMAL.
(3)
Constituie
contravenţii silvice şi se
sancţionează cu amendă de la
5.000 lei la 20.000 lei şi
suspendarea
acordului
pentru
eliberarea
şi
utilizarea documentelor cu
regim
special
pe
o
perioada de la o lună la 6
luni,
nerespectarea
obligaţiilor referitoare la
modul de operare de către
utilizatori sau operatori
împuterniciţi a datelor
SUMAL.
Autor:
Comisia
pentru
agricultură
10. La articolul 19, litera e) a
alineatului (1) se modifică şi

12.
Art. 19. – (1)
12

e)
transportul
materialelor lemnoase cu
aviz de însoţire a cărui
valabilitate a expirat.
Termenul de valabilitate
a avizului de însoţire, în
funcţie de distanţele de
transport al materialelor
lemnoase,
este
de
maximum 72 de ore de la
ora plecării transportului,
dată şi oră ce se
consemnează obligatoriu
în acest document;

va avea următorul cuprins:
„e)
transportul
materialelor lemnoase cu
aviz de însoţire a cărui
valabilitate
a
expirat.
Termenul de valabilitate a
avizului de însoţire, în
funcţie de distanţele de
transport al materialelor
lemnoase, este de maximum
48 de ore de la ora plecării
transportului, dată şi oră ce
se consemnează obligatoriu
în acest document şi de
maximum 10 zile pentru
beneficiarii
Legii
nr.
33/1996 privind repunerea
în
unele
drepturi
economice a locuitorilor
Munţilor
Apuseni,
cu
modificările
şi
completările ulterioare;”

-------------

Autori amendament:
Deputat PD-L – Corneliu Olar
Deputat PSD – Ion Dumitru
Deputat PD-L - Tinel
Gheorghe
11. La articolul 19, după
litera n) a alineatului (1),
se introduce o nouă literă,

13.
-------------

------------13

litera o), cu următorul
cuprins:
„o)
utilizarea
documentelor cu regim
special de către operatorii
economici
care
nu
utilizează
sistemul
SUMAL precum şi de
către operatorii economici
care utilizează documente
cu regim special procurate
de la alţi titulari ai
acordurilor de distribuire
şi utilizare a formularelor
cu regim special.”
Autor:
Comisia
pentru
agricultură
12. La articolul 20, după
litera d) se introduce o
nouă literă, litera e), cu
următorul cuprins:
„e)
înscrierea
pe
avizele de însoţire a altor
sortimente de material
lemnos
decât
cele
transportate.”

14.

--------------

--------------

Autor:
Comisia
pentru
agricultură
13. La articolul 21, litera g) se
modifică
şi
va
avea

15.
Art.21. 14

g)
nepredarea
în
custodie la structura
teritorială competenta
a autoritarii publice
centrale care răspunde
de
silvicultura
a
dispozitivelor
dreptunghiulare
de
marcat lemn de către
persoanele
juridice
care le deţin, în cazul
încetării
activităţii
pentru care au fost
confecţionate
aceste
dispozitive, dizolvării
sau
reorganizării
persoanei
juridice,
pierderii autorizării, fie
ca urmare a expirării
certificatului
de
atestare în activitatea
de
exploatare
forestiera,
fie
ca
urmare a retragerii
avizului
structurii
teritoriale competente
a autoritarii publice
centrale care răspunde
de silvicultura;

următorul cuprins:
„g)
nepredarea
în
custodie, în termen de 15
zile, la structura teritorială
competenta a autoritarii
publice
centrale
care
răspunde de silvicultura a
dispozitivelor
dreptunghiulare de marcat
lemn de către persoanele
juridice care le deţin, în
cazul încetării activităţii
pentru
care
au
fost
confecţionate
aceste
dispozitive, dizolvării sau
reorganizării
persoanei
juridice, pierderii autorizării,
fie ca urmare a expirării
certificatului de atestare în
activitatea de exploatare
forestiera, fie ca urmare a
retragerii avizului structurii
teritoriale competente a
autoritarii publice centrale
care
răspunde
de
silvicultură;”

------------

16.

14. La articolul 24, literele
b)-f) ale aliniatului (1) se
15

Art. 24.- (1)
b) personalul silvic din
cadrul Regiei Naţionale
a Pădurilor – Romsilva
şi al structurilor sale
teritoriale cu specific
silvic
pentru
contravenţiile silvice
săvârşite în fondul
forestier pe care îl
administrează/
prestează
servicii
silvice sau pe care îl
preia
în
vederea
administrării
/asigurării serviciilor
silvice, precum şi
pentru
exercitarea
controlului
aplicării
normelor
privind
circulaţia materialelor
lemnoase;
c) personalul silvic din
cadrul structurilor de
rang superior şi al
ocoalelor
silvice
private
–
pentru
contravenţiile silvice
săvârşite în fondul
forestier pe care îl
administrează/

modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„b) personalul silvic din
cadrul Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva şi al
structurilor sale teritoriale cu
specific silvic - pentru
contravenţiile
silvice
săvârşite în fondul forestier
pe
care
îl
administrează/prestează
servicii silvice sau pe care îl
preia
în
vederea
administrării/asigurării
serviciilor silvice, precum si
pentru
exercitarea
controlului
aplicării
normelor privind circulaţia
materialelor lemnoase, cu
excepţia art. 181 şi art. 19
alin. (1) lit. p);

Propunerea
MMP
precizează cui revine
competenţa
de
a
constata
sau
nu
faptele
contravenţionale
în
baza accesului legal la
c) personalul silvic din SUMAL
cadrul structurilor de rang
superior şi al ocoalelor
silvice private - pentru
contravenţiile
silvice
săvârşite în fondul forestier
pe
care
îl
administrează/prestează
servicii silvice, precum şi

--------------

16

pentru
exercitarea
controlului
aplicării
normelor privind circulaţia
materialelor lemnoase cu
excepţia art. 181 şi art. 19
alin. (1) lit. p);

prestează
servicii
silvice, precum şi
pentru
exercitarea
controlului
aplicării
normelor
privind
circulaţia materialelor
lemnoase;
d) ofiţerii şi agenţii de
poliţie
din
cadrul
Poliţiei Române şi
Poliţiei de Frontieră
Române
pentru
constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea sancţiunilor
pentru
faptele
prevăzute la art. 7 alin.
(1) lit. a) şi b), art. 8
alin. (1) lit. a) şi b), art.
9, 11, 12 şi 19 -21;
e) ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei
Române
–
pentru
constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor
pentru faptele prevăzute
la art. 9 lit. a) şi b), art.
11 lit.a)-d), art. 12, art. 17
lit. b) şi c), art. 20 lit. d)
şi art. 21 lit. a) şi b);
f) personalul silvic

d) ofiţerii şi agenţii de
poliţie din cadrul Poliţiei
Române şi Poliţiei de
Frontieră Române - pentru
constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor pentru
faptele prevăzute la art. 7
alin. (1) lit. a) şi b), art. 8
alin. (1) lit. a) şi b), art. 9,
11, 12, art. 19 alin. (1) lit.
a) –p) -21;
e) ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Jandarmeriei
Române - pentru constatarea
contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor pentru faptele
prevăzute la art. 7 alin. (1)
lit. e), art. 8 alin. (1) lit. a)
şi b), art. 9, art. 11 lit. a)-d),
art. 12, art. 17 lit. b) şi c),
art. 19 alin. (1) lit. a)–p),
art. 20 şi art. 21;”
f) personalul silvic
17

din cadrul structurilor
de
administrare
a
parcurilor naţionale şi
a parcurilor naturale,
împuternicit în acest
scop
pentru
contravenţiile silvice
săvârşite în parcul pe
care îl administrează,
precum
şi
pentru
exercitarea controlului
aplicării
normelor
privind
circulaţia
materialelor lemnoase;

din cadrul structurilor de
administrare a parcurilor
naţionale şi a parcurilor
naturale, împuternicit în
acest
scop
pentru
contravenţiile
silvice
săvârşite în parcul pe care îl
administrează, precum şi
pentru
exercitarea
controlului
aplicării
normelor privind circulaţia
materialelor lemnoase, cu
excepţia art. 181 şi art. 19
alin. (1) lit. p);

Art.
42.
(1)
Contravenţiile silvice
se constată de agenţii
constatatori
prin
procese-verbale
de
constatare
a
contravenţiei silvice,
încheiate
în
3
exemplare
pe
formulare tipizate cu
regim special, care

Autor: Comisia pentru
agricultură
16. La articolul 42,
alineatul (1) se modifică şi
va
avea
următorul
cuprins:
„Art.42.
–
(1)
Contravenţiile silvice se
constată
de
agenţii
constatatori prin proceseverbale de constatare a
contravenţiei
silvice,
încheiate în 3 exemplare pe
formulare tipizate cu regim
special, care circulă astfel:
exemplarul 1 la instituţia
din care face parte agentul

17.

--------------
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circulă
astfel:
exemplarul
1
la
contravenient,
exemplarul
2
la
organul fiscal teritorial
competent în vederea
executării silite, dacă
nu au fost achitate în
termen amenda si
eventualele
despăgubiri,
iar
exemplarul 3 rămâne
la instituţia din care
face parte agentul
constatator

constatator prin grija
căreia se transmite la
organul fiscal teritorial
competent
în
vederea
executării silite, dacă nu au
fost achitate în termen
amenda şi eventualele
despăgubiri, exemplarul 2
la
contravenient,
iar
exemplarul 3 rămâne la
instituţia din care face
parte agentul constatator.”
Autor:
Comisia
pentru
agricultură
Art. II. – Anexele nr. 1-4 la
Legea nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice cu
modificările ulterioare se
modifică şi se înlocuiesc cu
anexele nr.1-4 care fac parte
integrantă din prezenta lege.

18.

-------------

-----------

Autor:
Comisia
pentru
agricultură
Art. III. – La data intrării
în vigoare a prezentei legi
se abrogă art. 3 şi art. 4
din Hotărârea Guvernului
nr.
996/2008
privind
aprobarea
Normelor

19.
------------

-------------
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referitoare la provenienţa,
circulaţia
şi
comercializarea
materialelor lemnoase, la
regimul
spaţiilor
de
depozitare a materialelor
lemnoase şi al instalaţiilor
de prelucrat lemn rotund,
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr. 643 din 9 septembrie
2008, cu modificările şi
completările
ulterioare,
precum şi alte dispoziţii
contrare.
Autor:Comisia pentru agricultură

Anexa II
1.
Art.40. –
(2) Norma metodologică
privind constituirea şi
utilizarea fondului de
premiere prevăzut la alin.
(1) se aprobă prin ordin

15. La articolul 40, alineatul
(2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2)
Normele
metodologice
privind
constituirea
şi
utilizarea
fondului de stimulare prevăzut
la alin. (1) se aprobă prin ordine

---------------
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al ministrului autorităţii
publice centrale care
răspunde de silvicultură.

ale conducătorilor autorităţilor
publice centrale din care fac
parte agenţii constatatori.”
Autor amendament: Comisia
pentru agricultură
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Legea nr.171/2010)
1)

Stema…………………………………..
…………………………………...
Seria CCS Nr. ………….......
PROCES-VERBAL
de constatare a contravenţiei silvice
Încheiat astăzi ...... luna .............anul ....... în localitatea ...............

Subsemnaţii:Agenţi constatatori:
Funcţia:
Locul de muncă:
1. ......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
În temeiul Legii nr 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările
ulterioare , şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al
2)
…………………………………………………………..........................., am constatat că:
Făptuitorul ...................................., cu sediul ........................................., înregistrat în registrul
comerţului cu nr. .............., cod fiscal ............................, reprezentat prin
numitul............................................................, zis ............................, domiciliat în judeţul ..................,
localitatea ......................, adresa ......................................., ocupaţia ............................., locul de muncă
................................................., posesor al BI (CI)/paşaportului seria ......... nr. ......................., CNP
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de ............................. la data de ............., în ziua de ............... luna
..................... anul ................., în jurul orelor ................ / perioada ……………………în locul numit
......................, din raza ocolului silvic ..................., de pe raza comunei ....................................., judeţul
.........................
a săvârşit faptele: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................. în următoarele
împrejurări/detalii/circumstanţe agravante ................................................................................................,
prin încălcarea prevederilor ...............................................................................................................,
cauzând o pagubă de ................ lei, conform fişei de calcul anexate, care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.
Au fost reţinute în vederea confiscării, în baza art. ..................din.........................., următoarele lucruri
(bunuri): .........................................................................., care aparţin ...............................................
şi se predau în custodie numitului .........................................., domiciliat în ............................, judeţul
........................,
funcţia .......................... la ...................................., posesor al BI (CI) seria ........... nr. ...........................,
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
Depozitarea se face în locul
..........................................................................................................................................
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În conformitate cu art. ...........................din........................., operatorul economic este obligat la plata
contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculaţiei anexate, care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal:
.......................................................................................................................................
.................................................................................................... ..................................
Agentul constatator propune/aplică: 1. amenda de .................... lei, conform art....... din ......................
care prevede o amendă de la …………….la…………………;
2. amendă de ............. lei, conform art. ..................... din ........................; 3. amendă de ..........................
lei, conform art. ............................ din .............................. care prevede o amendă de la …………… la
…………………., în total o amendă de .................................... lei.
Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..................... din............ ...............,
făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv
suma de ............ lei. O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către contravenient agentului
constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care face parte agentul constatator.
Alte menţiuni (obiecţiunile contravenientului)...............................................................
..................................................................................................................
Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.
De faţă a fost martor (daca nu sunt martori se arată motivul).......................................
..................................................................., domiciliat în ......................, funcţia ......................, locul de
muncă ................., BI/CI seria ......... nr. .............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi
achitată în contul nr. ..........................................................................................., iar despăgubirea în contul
nr. ....................................................., în termen de 30 zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada
plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, având codul
fiscal…………………......................................................................................................
Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a
săvârşit fapta.
Agenţii constatatori,
1. .......................................
2. .........................................

1)
2)

Martor

Făptuitor,
Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de
constatare a contravenţiei silvice
......................
astăzi, ziua ....... luna ............ anul ........... .
............................................................
(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator
Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul
pădurilor
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr.2 la Legea nr.171/2010)

1

)Stema

...........................................

...........................................
...........................................
Seria IP Nr. ………….......

ÎNŞTIINTARE DE PLATĂ
pentru debitorul:
Făptuitorul ...................................., cu sediul ........................................., înregistrat în
registrul comerţului cu nr. .............., cod fiscal ............................, reprezentat prin
numitul............................................................, domiciliat în judeţul .................., localitatea
......................, adresa ......................................., posesor al BI /(CI)/paşaportului seria
......... nr. ......................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de
....................................................................................................................
În baza procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice încheiat
în ziua de ........... luna .............. anul ........... la ................, vă comunicăm prezenta
înştiinţare de plată pentru suma totală de .............. lei, constituită debit la instituţia noastră
pe numele dumneavoastră.
După trecerea termenului-limita prevăzut în procesul-verbal sus-menţionat, acesta
devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, şi se supune executării silite, în
condiţiile dispoziţiilor legale imperative privind executarea silită a creanţelor bugetare.
Această înştiinţare de plată se comunica dumneavoastră, în calitate de debitor bugetar,
conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu procesul-verbal
în cauză.
Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate sa semneze.
Se confirmă de martorul:
Numele şi prenumele ................................, data şi locul naşterii .........................,
domiciliul actual stabil ...................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. BI/CI seria
......... nr. ................, eliberat(ă) de .............. la data de ..........., ocupaţia
................................, locul de muncă ..........................................................................
Agenţii constatatori,
1. .........................................
2. .........................................

Mi s-a înmânat şi am primit o copie a înştiinţării de plată,
astăzi, ziua ....... luna ............ anul ........... .

............................................................
(numele, prenumele şi semnătura contravenientului

___________

1

)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr.3 la Legea nr.171/2010)
1

)Stema
..........................................
..........................................
...........................................
Seria CBR Nr. ………….......

PROCES-VERBAL
(de dare în custodie a bunurilor reţinute în vederea
stabilirii provenienţei/confiscate)

1. Data încheierii ...................../......................./............
2. Locul încheierii ...................................
3. Agenţi constatatori:
+------+-------------------------------+----------------+----------------------+
|
|
Numele şi prenumele
| Funcţia | Locul de muncă |
+------+-------------------------------+----------------+----------------------+
| a) |
|
|
|
+------+-------------------------------+----------------+----------------------+
| b) |
|
|
|
+------+-------------------------------+----------------+----------------------+

4. Am constatat cu ocazia ...................................................................................
următoarele: .........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
5. Aspectele constatate constituie contravenţii silvice şi s-au sancţionat în conformitate
cu actul normativ ........................., prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei silvice nr. .............................. .
6. S-a procedat la reţinerea în vederea stabilirii provenienţei/confiscarea următoarelor
bunuri:
6.1. dobândite prin fapta comisă:
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+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
|Nr. | Sortiment | U.M. | Cantităţi | Preţ unitar |Valoare totală |
|crt.|
|
|
(lei/U.M.)
(lei)
+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
+----+----------------+---------+-------------+----------------+---------------+
6.2. care au servit la săvârşirea faptei:
...................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Bunurile au fost reţinute/confiscate de la numitul ...................................., cu
domiciliul în comuna (oraşul) ......................, str. ........................... nr. .................., judeţul
........................................, care are calitatea de contravenient/însoţitor al
transportului/reprezentant al ........................................./cumpărător.
8. Obiecţiunile celui de la care s-a făcut reţinerea/confiscarea sunt:
.....................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
9. Bunurile reţinute/confiscate au fost date în custodie lui ...................................., având
funcţia de ........................ la ..............., posesor al BI /(CI)/paşaportului seria ......... nr.
......................., eliberat(ă) de ............................ la data de ........../........../..........., cu
domiciliul în comuna (oraşul) ................. str. .............. nr. ............., judeţul ...................... .
10. Pentru probarea provenienţei bunurilor reţinute se dă termen până la data de
........../........../..........., când se vor prezenta organelor de constatare actele legale
doveditoare. În caz contrar, se dispune de către agenţii constatatori confiscarea bunurilor
reţinute.
11. Bunurile reţinute în vederea stabilirii provenienţei s-au restituit proprietarului din
următoarele motive:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
12. În urma analizei documentelor s-a dispus CONFISCAREA la data de......................
de către ...................................., având funcţia de .................................... la ...................... .
26

13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care:
-unul la agentul constatator;
-unul la făptuitor;
-unul la custode;
-unul la contabilitatea1) ...................................................., pentru urmărirea gestionară a
bunurilor confiscate.
Agenţi constatatori,
a) .......................................
b) .......................................

Contravenient,
..........................

Mi s-a înmânat si am primit o copie
a prezentului proces-verbal,
(numele, prenumele şi semnătura contravenientului)

___________

1

Custode,
........................

)Denumirea si adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.
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ANEXA Nr. 4
(Anexa nr.3 la Legea nr.171/2010)

LEGITIMATIA DE CONTROL
(1)
(2)
………………………… ....................................
………
…………………………
……..
LEGITIMAŢIE DE CONTROL
Seria ........ Nr. ...............
Dl(D-na) .........................................
CI/BI seria...............nr. .................
Funcţia ..........................................

(3) .......................................... .................
............................................... .................

În baza Legii nr.171./2010 privind stabilirea şi
sancţionarea
contravenţiilor silvice, cu
modificările ulterioare, exercită controlul
aplicării regimului silvic în fondul forestier
naţional precum şi controlul aplicării normelor
privind trasabilitatea materialelor lemnoase.
Posesorul acestei legitimaţii are următoarele
drepturi:
- constată si sancţionează contravenţii si constată
fapte care pot constitui infracţiuni în domeniu
sau de competenţă;
- confiscă sau reţine în vederea confiscării, în
condiţiile legii, bunuri folosite ori rezultate în
urma săvârşirii faptelor ilegale;
- legitimează, în vederea stabilirii identităţii,
persoanele care încalcă dispoziţiile legale din
domeniul său de competenţă.

VIZAT VIZAT
VIZAT VIZAT VIZAT
……… ………… ………… …….. ………

Data emiterii ...........................
Legitimaţia nu este transmisibilă

(1) Sigla, denumirea şi adresa instituţiei idin care face parte agentul constatator;
(2) Fotografia agentului constatator;
(3) Funcţia, numele, prenumele şi semnătura precum şi ştampila conducătorului instituţiei din
care face parte agentul constatator .
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