
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 
 

 

L E G E 

 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice   

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.726 din 20 
septembrie 2016, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1.La articolul I, punctele 2 şi 3 se abrogă. 
 
2.La articolul I punctul 5, articolul 3 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
   „Art.3. - (1) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează 

cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/prestatorul 
de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice 
cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra 
masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată 
aceasta. Contractele sunt nule de drept. 

(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă 
de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte: 
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a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către 
proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice 
autorizate, pe bază de contract; 

b) nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari 
a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu 
actele de proprietate, cu ţăruşi, borne,vopsea, şi/sau 
neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor 
de hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau 
de hotar. 

 
3.La articolul I, punctul 6 se abrogă. 
 
4. La articolul I, punctul 15 se abrogă. 
 
5.La articolul I punctul 26, articolul 19 se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  
 „Art.19. - (1) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează 

cu amendă de la 1.000 lei până la 15.000 lei şi confiscarea materialelor 
lemnoase în cauză următoarele fapte: 

a) expedierea, transportul, primirea, depozitarea şi/sau 
prelucrarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate 
depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor 
lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cuantumul amenzii fiind de 1.000 - 
5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m.c. inclusiv; 5.000 - 10.000 
lei, pentru un volum cuprins între 10,01 - 30,00 m.c. inclusiv şi de 
10.000 - 15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.;  

b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor 
lemnoase fără avize de însoţire a materialelor lemnoase sau cu avize de 
însoţire din care nu rezultă provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute 
de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute de aceste norme, cuantumul amenzii fiind de 1.000 - 
5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 m. c., inclusiv; 5.000 - 
10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01- 30,00 m.c. inclusiv şi de 
10.000 - 15.000 lei, pentru un volum de peste 30,01 m.c.; 
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c) primirea de către personalul operatorului de transport 
feroviar, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii 
ferate în vederea expedierii şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără 
avizele de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de 
însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele 
comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 
de prelucrat lemn rotund; 

d) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase 
fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de 
însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori fără documentele 
comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 
de prelucrat lemn rotund; 

e) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor 
lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor 
şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai 
instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă 
legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotund; 

f) depunerea/acceptarea declaraţiei vamale de export pentru 
materiale lemnoase fără avizul de însoţire valabil sau, după caz, fără 
documentul comunitar echivalent avizului de însoţire, prevăzut de 
normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; 

g) primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor 
lemnoase de către deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor 
şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai 
instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoţire 
valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală 
ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de 
normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; 
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h) vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără 

provenienţă legală sau fără avizele de însoţire valabile ori cu avize din 
care nu rezultă provenienţa legală sau documentele echivalente acestora, 
prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare 
a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; 

i) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod 
repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire. Repetabilitatea se 
demonstrează prin interogarea aplicaţiei Iwood Tracking, cu martori sau 
cu informaţii cu caracter oficial obţinute de la alte autorităţi ale statului. 

j) se exceptează de la aplicabilitatea normelor privind circulaţia 
materialelor lemnoase, materialul lemnos provenit din demolări de 
construcţii; 

k) utilizarea tipurilor de pastă/cerneală la completarea avizelor 
de însoţire, rezistente la acţiunea factori externi sau care nu se pot şterge 
uşor prin mijloace mecanice.  

(2) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă 
de la 3.000 lei până la 6.000 lei şi reţinerea în vederea stabilirii 
provenienţei şi/sau confiscarea materialelor lemnoase în cauză 
următoarele fapte: 

a) deţinerea de materiale lemnoase fără documente care să 
ateste îndeplinirea condiţiilor cu privire la legalitatea provenienţei 
acestora, fără avize de însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu 
avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală sau fără 
documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de lege; 

b) transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de 
însoţire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu aviz de 
însoţire fără cod unic online sau offline generat de aplicaţiile Sistemului 
informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare 
SUMAL, şi înscris în aviz, cu excepţiile prevăzute de normele legale, cu 
aviz de însoţire în care nu s-au înscris data şi ora plecării transportului şi, 
respectiv, valabilitatea, în funcţie de distanţa până la destinaţie.  În cazul 
în care pe avizul de însoţire este înscris codul offline şi online, generat 
de aplicaţia SUMAL, dar nu s-a înscris ora plecării transportului, 
sancţionarea se aplică fără confiscare; 

c) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu 
corespund cu cel puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de 
însoţire referitoare la: 
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(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a 
toleranţelor; 

(ii) specie/grupe de specii. 
Sancţiunea complementară de confiscare se aplică asupra 

volumului, cu luarea în considerare a toleranţelor, care nu corespunde pe 
specii/grupe de specii cu care se depăşeşte volumul înscris în avizul de 
însoţire. Confiscarea se poate realiza valoric în condiţiile art. 22 alin. (7) 
sau fizic; 

d) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din 
locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât cele 
corespunzătoare provenienţei legale, cu excepţia situaţiilor generate de 
erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri 
unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos.  
În situaţii bine justificate, cu acordul gărzii forestiere, se poate face 
transbordarea materialelor lemnoase din platforma primară într-o 
platformă de încărcare, noile coordonate geografice fiind comunicate 
gărzii forestiere şi postului de poliţie de pe raza localităţii respective; 

e) expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase pentru 
care nu au fost introduse în aplicaţia informatică elementele prevăzute 
de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi nu s-au obţinut 
codurile online şi/sau offline, după caz, cu excepţiile prevăzute de 
normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; 

f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la 
care trebuia să se facă raportarea lunară, în mod repetat,  de către 
profesionişti, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 
500 lei la 1000 lei. 

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 
3.000 lei până la 6.000 lei şi cu confiscarea materialelor lemnoase în 
cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare şi navale, 
precum şi cele care au ca destinaţie exportul, în situaţia în care perioada 
de valabilitate a avizelor de însoţire care însoţesc transportul de 
materiale lemnoase depăşeşte perioada de executare a contractului de 
transport. 

(4) Constituie contravenţii silvice şi se sancţioneazã cu amendă 
de la 4.000 lei până la 6.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase 
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refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare cantitatea de 
mărfuri care depăşeşte cu mai mult de 10% volumul sau greutatea 
indicate în «licenţa pe suport de hârtie», cât şi «licenţa electronică», aşa 
cum sunt definite în art.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al 
Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind 
instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în 
Comunitatea Europeană - denumit în continuare licenţa FLEGT, sau, 
după caz, duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi validat de 
autoritatea de acordare a licenţelor, pe cheltuiala importatorului. 

(5) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă 
de la 500 lei la 2.000 lei introducerea în aplicaţiile informatice din 
SUMAL prevăzute de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare 
a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi/sau 
înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de 
înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat.  

(6) Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează după cum urmează: 

a) neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de 
specialitate a autorităţii publice centrale care rãspunde de silvicultură în 
caz de neconformare; 

b) introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a 
produselor din lemn derivate din acesta, aşa cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn, cu 
amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în 
mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, 
cu interzicerea comercializării lemnului sau a produselor din lemn; 

c) importul, transportul, deţinerea şi/sau prelucrarea şi 
comercializarea produselor din lemn prevăzute în anexele II şi III din 
Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 
privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de 
lemn în Comunitatea Europeană, exportate de ţările partenere stabilite 
conform regulamentului menţionat, în cazul în care transportul 
produselor respective nu este însoţit de o licenţă FLEGT sau, după caz, 
de duplicatul ori substitutul licenţei FLEGT, cu excepţia cazurilor 
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prevăzute la art. 4 alin. (3) din regulamentul menţionat, cu amendă de la 
15.000 lei la 20.000 lei şi cu confiscarea produselor din lemn; 

d) nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a 
utiliza un sistem «due diligence», astfel cum este prevăzut la art. 6 din 
Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a faptului cã 
la primul control efectuat asupra unui operator care nu a utilizat un 
sistem «due diligence», agentul constatator acordă un termen de 
maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea 
operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen 
care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendã de la 8.000 
lei la 15.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 
luni a acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim 
special; 

e) neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a 
obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancţiunea 
se aplică organizaţiei de monitorizare; 

f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la 
care trebuia să se facă raportarea lunară, de către profesionişti, din culpa 
acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei şi cu 
suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim 
special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după 
notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură; 

g) netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a 
datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi cu 
suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim 
special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după 
notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură; 

h) implementarea de către operator a propriului sistem «due 
diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din 
Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei; 

i) neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în 
sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei 
la 8.000 lei; 

j) neîndeplinirea de către comercianţi a obligaţiilor prevăzute 
pentru aceştia la art. 5 din Regulamentul (UE) nr.995/2010, cu amendă 
de la 5.000 lei la 8.000 lei; 
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k) neîndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de a 
utiliza un sistem «due diligence» la momentul exploatării masei 
lemnoase pe picior, cu excepţia situaţiei în care operatorul realizează 
activităţi de exploatare prin prestaţii silvice, conform reglementărilor în 
vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; 

l) neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al 
materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligaţiei de a 
verifica veridicitatea codului unic, precum şi data, ora, minutul şi 
secunda, prin interogarea aplicaţiei SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei 
la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic valid se 
confiscă; 

m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor 
referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 
1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancţionează profesionistul care notifică 
structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură cu privire la săvârşirea erorii materiale; 

n) nedepunerea licenţei FLEGT pe suport hârtie sau în format 
electronic sau, după caz, a duplicatului ori substitutului licenţei FLEGT 
la autoritatea naţională competentă pentru primirea, verificarea şi 
acceptarea acesteia, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; 

o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 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, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei. 

(7) În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii 
economici a obligaţiilor prevăzute la alin. (6) lit. h)-k) într-un interval de 
6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează. 

(8) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la  
alin. (6) se fac de către personalul silvic cu competenţă în acest sens din 
cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al 
structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia. 

(9) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la  
alin. (6) lit. a), g), l) şi m) se fac şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie 
din cadrul Poliţiei Române, precum şi de către ofiţerii şi subofiţerii 
împuterniciţi din cadrul Jandarmeriei Române. 
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(10) Pentru contravenţiile constatate în timpul transportului 
materialelor lemnoase sancţiunea principală se aplică: 

 a) conducătorului autovehiculului rutier pe care este încărcat 
materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care tractează orice părţi 
de autovehicule rutiere distinct înmatriculate/ neînmatriculate pe care 
este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului dacă fapta este 
cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) şi d), alin. (6) lit. c) sau 
art. 21 lit. k); 

 b) operatorului economic care realizează transportul, în cazul 
în care materialul lemnos se transportă cu mijloc de transport naval sau 
feroviar, după caz, dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. 
(2) lit. b) şi d), alin. (6) lit. c) sau art. 21 lit. k); 

c) operatorului economic emitent al documentelor de însoţire a 
materialelor lemnoase, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune 
potrivit legii penale, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi i) şi 
alin. (2) lit. b)-e). 

(11) Persoanele juridice ai căror agenţi constatatori au 
competenţă în stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice au 
obligaţia de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate şi să 
aplice contravenţia silvică, inclusiv măsuri complementare, după caz, în 
echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenţi constatatori din 
cadrul persoanei juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate 
face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor 
lemnoase.  

 
6.La articolul I, dupã punctul 26 se introduce un nou punct, 

punctul 261, cu urmãtorul cuprins:  
„261. Dupã articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 

191, cu următorul cuprins:  
«Art.191. - (1) Nu se sancţionează contravenţional primirea 

şi/sau depozitarea de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate 
depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor 
lemnoase al căror volum depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire 
al materialelor lemnoase, care însoţeşte transportul, cu luarea în 
considerare a toleranţelor admise de reglementările în vigoare la 
transportul materialelor lemnoase, dacă aceştia notifică Garda Forestieră 
teritorială în termen de maximum 24 de ore de la primirea bunurilor în 
cauză.  
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(2) Notificarea se realizează prin adresă scrisă, înregistrată la 
registratura Gărzii Forestiere competentă teritorial, în termenul prevăzut 
la alin. (1).  

(3) Materialele lemnoase al căror volum depăşeşte volumul 
determinat în condiţiile alin. (1), se depozitează separat de către primitor 
şi se predau, lunar, pe bază de proces-verbal de predare-primire, ocolului 
silvic de stat cu sediul social cel mai apropiat de depozitul în cauză. 

(4) Ocolul silvic de stat are obligaţia valorificării potrivit legii a 
materialelor lemnoase primite în condiţiile alin. (3) sumele încasate din 
valorificarea materialelor lemnoase constituie venituri la bugetul de stat. 

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică situaţiilor în care 
materialele lemnoase fără provenienţă legală sunt depistate de către 
autorităţile publice competente, în cursul exercitării atribuţiilor de 
control prevăzute de lege.»” 

 
7. La articolul I, punctul 27 se abrogă. 
 
8. La articolul I, punctul 28 se modifica şi va avea 

următorul cuprins: 
„28. La articolul 21, literele a), c), d), g), i) şi j) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 
«a) permiterea comercializãrii materialelor lemnoase şi/sau 

pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele 
asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotund, în vigoare; 
.................................................................................................................... 

c) nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de 
materiale lemnoase sau neînscrierea la zi şi în ordine cronologică în 
acesta a avizelor de însoţire de către deţinătorii depozitelor, ai altor 
spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare 
a materialelor lemnoase; 

d) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind 
modul de completare şi eliberare a avizelor de însoţire a materialelor 
lemnoase, numai dacă prin această faptă nu se pot stabili cantităţile 
transportate şi provenienţa acestora;   
…………………….................................................................................... 
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g) nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura 
teritorială competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură a dispozitivelor  dreptunghiulare de marcat lemn şi a 
documentelor cu regim special nefolosite, 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 forestieră, fie ca urmare a aplicării 
sancţiunii complementare de retragere a autorizaţiei de funcţionare a 
ocolului silvic, după caz; 
.................................................................................................................... 

i) transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun 
recoltaţi de pe teritoriul naţional şi al materialelor lemnoase nemarcate 
cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind 
circulaţia materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se 
confiscă şi se valorifică prin vânzare directă; 

j) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport, 
descărcare şi manipulare  al materialelor lemnoase confiscate în 
condiţiile legii, la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul 
constatator;»” 

 
9. La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou 

punct, punctul 291, cu următorul cuprins:  
 „291. La articolul 22, alineatul (4) se abrogă.” 
    
10.La articolul I, punctul 30 se abrogă. 
 
11. La articolul I, punctele 35 - 38 se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



12 
 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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