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Comisia pentru mediu 
 și echilibru ecologic 

București, 06.05.2022
Nr. 4c-8/228

 
 

                                                                                                                                                                                    
Către, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
  Domnului Președinte Florin-Ionuț BARBU 
 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei Președinte Laura Cătălina VICOL CIORBĂ 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, transmis spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități prin adresa  nr. PLx.  564/2021 din 15 noiembrie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
George-Cătălin STÂNGĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru mediu 
 și echilibru ecologic 

București, 06.05.2022
Nr. 4c-8/228

 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice  

(PLx. 564/2021) 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind 
stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, transmis cu adresa nr. PLx. 564/2021 din 15 
noiembrie  2021, înregistrat la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic cu nr. 4c-
8/553/15.11.2021. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege pentru 
aprobarea ordonantei de urgență ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 
alin.(5), teza a III-a din Constituția României, republicată, în şedinţa din 8 noiembrie  2021. 

   La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei 
pentru industrii și servicii, Comisiei pentru transporturi și infrastructură și Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.171/2010. Proiectul vizează transpunerea în legislaţia naţională a Regulamentului (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, a Regulamentului 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, precum şi a 
Regulamentului (CE) nr.2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui 
regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege în 
şedinţe separate. 

 Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, a examinat proiectul de lege în ședința 
desfășurată în sistem mixt, în data de 4 mai 2022. La lucrările Comisiei, deputații au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței a participat în calitate 
de invitat domnul Bălănișcu Bogdan-Radu - secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, membrii Comisiei pentru 
mediu și echilibru ecologic au hotărât, cu  unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2021 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu amendamentele 
admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE  SECRETAR 

George-Cătălin STÂNGĂ  Ervin MOLNAR 

   

   

 
Expert parlamentar,  
Andreea-Larisa Vlasin 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

(PLx. 564/2021) 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG 119/2021 

Text 
adoptat de Senat 

Text 
adoptat de Comisii 

(autorul amendamentului) 

    
Motivare 

1.  LEGE 
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 119/2021 
pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor silvice 

  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 119/2021 din 4 
octombrie 2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 171/2010 privind 
stabilirea și sancționarea contravențiilor 
silvice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 952 din 5 octombrie 
2021. 

Articol unic.-  Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 119 din 4 
octombrie 2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 171/2010 
privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 952 din 5 octombrie 2021, cu 
următoarele modificări și 
completări: 
 
Autor: Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic  

 

3. Titlul ordonanței: 
Ordonanța de urgență nr. 119/2021 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. nr. 
171/2010 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice 

 Nemodificat  

4. Art. I. — Legea nr. 171/2010 privind stabilirea 
și sancționarea contravențiilor silvice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

 Nemodificat  
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513 din 23 iulie 2010, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

5. 1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se 
modifică și va avea următorul cuprins:
„a)sancțiunea contravențională principală este 
amenda contravențională;”. 

 Nemodificat  

6. 2. La articolul 2, literele b), c) și e) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
 
„b) norme privind circulația materialelor 
lemnoase — normele referitoare la proveniența, 
circulația și comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a
materialelor lemnoase și al instalațiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind 
proveniența și circulația materialelor lemnoase 
destinate consumului propriu al proprietarului 
și a unor măsuri de aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului din
20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor 
care revin operatorilor care introduc pe piață 
lemn și produse din lemn,
emise în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008 — 
Codul silvic, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
c) ocolul silvic nominalizat — ocolul silvic 
care administrează și/sau asigură serviciile 
silvice în proximitatea unei suprafețe de fond 
forestier proprietate publică sau proprietate 
privată a unei unități administrativ-teritoriale 
sau proprietate privată a persoanelor fizice sau 
juridice și care are obligația să asigure, pe
bază de contract, administrarea/serviciile 
silvice, la solicitarea scrisă a 

 1.La articolul I, punctul 2, la 
articolul 2 literele  c) și e) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ocolul silvic nominalizat - ocolul 
silvic care administrează şi/sau asigură 
serviciile silvice în proximitatea unei 
suprafeţe de fond forestier proprietate 
publică sau proprietate privată a unei 
unităţi administrativ-teritoriale sau 
proprietate privată a persoanelor fizice 
sau juridice şi care are obligaţia să 
asigure administrarea/serviciile silvice 
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proprietarului/succesorului în drepturi/oricee 
persoană care are calitatea de a beneficia de 
uzufruct și demonstrează
cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, care are
obligația materializării fizice a limitelor 
proprietății pe baza documentelor care atestă 
dreptul de proprietate asupra acestei
suprafețe. Responsabilitatea privind 
corectitudinea materializării limitelor de 
proprietate revine proprietarului/succesorului în
drepturi/orice persoană care are calitatea de a 
beneficia de
uzufruct și demonstrează cu documente potrivit 
prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
......................................................... 
 
 
 
e) produse extraordinare — masa lemnoasă 
care se exploatează de pe drumurile și 
instalațiile de scos-apropiat, de
pe suprafața destinată realizării platformelor 
primare, de pe terenuri din fondul forestier 
național amplasate sub/peste rețelele de 
transport sau distribuție a petrolului, a gazelor
naturale sau a energiei electrice sau cea 
rezultată din exploatarea arborilor care 
periclitează circulația pe căile de
transport, inclusiv de pe suprafețele pentru care 
este suspendat serviciul silvic, la solicitarea 
scrisă a deținătorului rețelei sau căii
de transport, din interiorul și/sau proximitatea 
obiectivelor militare în scopul menținerii în 
stare de operativitate a acestora,

pe bază de contract/act de constatare, 
în condițiile Legii nr. 46/2008 privind 
Codul silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Proprietarii/succesorii în 
drepturi/persoanele care au 
calitatea de a beneficia de uzufruct 
au obligaţia materializării fizice a 
limitelor proprietăţii pe baza 
documentelor care atestă dreptul de 
proprietate asupra acestei suprafeţe și 
răspund pentru corectitudinea 
materializării limitelor de proprietate; 
 
 
 
 
 
 
 
 e)produse extraordinare - masa 
lemnoasă care se exploatează de pe 
drumurile și instalațiile de scos-
apropiat, de pe suprafața destinată 
realizării platformelor primare, ca 
arbori-cursă, de pe terenuri din 
fondul forestier național amplasate 
sub/peste rețelele de transport sau 
distribuție a petrolului, a gazelor 
naturale sau a energiei electrice sau 
cea rezultată din exploatarea arborilor 
care periclitează circulația pe căile de 
transport, inclusiv de pe suprafețele 
pentru care este suspendat serviciul 
silvic, la solicitarea scrisă a 
deținătorului rețelei sau căii de 
transport, din interiorul și/sau 
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pentru protecția obiectivelor arheologice, 
culturale sau publice.
Suprafața de pe care se exploatează produsele 
extraordinare este determinată de ocolul silvic. 
Actul de punere în valoare
petru produse extraordinare se aprobă de șeful 
ocolului silvic.  
Produsele extraordinare rezultate din 
exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din 
fondul forestier proprietate publică
aparțin administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a statului sau proprietarilor 
în cazul fondului forestier proprietate publică a 
unităților administrativ-teritoriale și se 
valorifică direct sau prin licitație, în condițiile 
regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, în vigoare, iar cele rezultate din 
exploatarea masei lemnoase de pe
terenuri din fondul forestier proprietate privată 
aparțin proprietarilor. Produsele extraordinare 
se asimilează produselor accidentale și se 
încadrează similar produselor accidentale I și 
II, iar precomptarea produselor extraordinare 
asimilate produselor accidentale I se realizează 
similar produselor I, potrivit art. 59
alin. (7) și (8) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Pentru suprafețele de fond forestier
pentru care este suspendat serviciul silvic, 
produsele extraordinare au regimul produselor 
accidentale, așa cum este reglementat la art. 4 
alin. (4) din Legea nr. 374/2006 privind 
suspendarea serviciului public cu specific silvic 
pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru 
care au fost emise documentele prevăzute la 
art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997

proximitatea obiectivelor militare în 
scopul menținerii în stare de 
operativitate a acestora, pentru 
protecția obiectivelor arheologice, 
culturale sau publice. Suprafața de pe 
care se exploatează produsele 
extraordinare este determinată de 
ocolul silvic. Actul de punere în 
valoare pentru produse extraordinare 
se aprobă de șeful ocolului silvic. 
Produsele extraordinare rezultate din 
exploatarea masei lemnoase de pe 
terenuri din fondul forestier 
proprietate publică aparțin 
administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a statului sau 
proprietarilor în cazul fondului 
forestier proprietate publică a 
unităților administrativ-teritoriale și se 
valorifică direct sau prin licitație, în 
condițiile regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, în 
vigoare, iar cele rezultate din 
exploatarea masei lemnoase de pe 
terenuri din fondul forestier 
proprietate privată aparțin 
proprietarilor. Produsele extraordinare 
se asimilează produselor accidentale și 
se încadrează similar produselor 
accidentale I și II, iar precomptarea 
produselor extraordinare asimilate 
produselor accidentale I se realizează 
similar produselor accidentale I, 
potrivit art. 59 alin. (7) și (8) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare;”. 

Pentru suprafețele de fond forestier 
pentru care este suspendat serviciul 
silvic, produsele extraordinare au 
regimul produselor accidentale, așa 
cum este reglementat la art. 4 alin. (4) 
din Legea nr. 374/2006 privind 
suspendarea serviciului public cu 
specific silvic pentru proprietarii 
terenurilor forestiere pentru care au 
fost emise documentele prevăzute 
la art. III alin. (1) din Legea nr. 
169/1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

7. 3. La articolul 2, după litera e) se introduce 
o nouă literă, litera e1), cu următorul 
cuprins: 
„e1) transportul ilegal de materiale lemnoase — 
este 
transportul materialelor lemnoase care nu sunt 
însoțite de documente specifice de transport sau 
din care nu rezultă cu certitudine legalitatea 
provenienței acestora. În acest sens, materialele 
lemnoase transportate, nu au proveniență legală 
dacă: 
 
(i) nu sunt însoțite de aviz de însoțire, conform 
normelor în  vigoare; 
(ii) sunt însoțite de aviz de însoțire al cărui 
termen de valabilitate nu a fost menționat sau a 
expirat; 

 2. La articolul I, punctul 3, după 
punctul (v) de la litera e1) a art. 2 se 
introduce un nou punct, pct. (vi), cu 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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(iii) nu sunt însoțite de avizele de însoțire emise 
pentru fiecare mijloc de transport în parte;
(iv) între volumul măsurat al materialelor 
lemnoase transportate și cel înscris în avizul de 
însoțire există o diferență, fiind considerată fără 
proveniență legală diferența de material lemnos 
constatată; dacă se constată o diferență de cel 
mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a 
toleranțelor admise, sunt apicabile prevederile 
prezentei legi, iar dacă se
constată o diferență mai mare de 10 mc, cu 
luarea în considerare a toleranțelor admise, sunt 
aplicabile dispozițiile art. 68 din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;
(v) încărcarea/descărcarea materialelor 
lemnoase se face dintr-o/într-o altă locație față 
de cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în 
avizul de însoțire;”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(vi) sunt însoțite de un aviz de 
însoțire aferent unui transport de 
material lemnos deja efectuat sau de 
un aviz de însoțire material lemnos 
pentru care transportatorul 
profesionist nu a efectuat procedura 
de începere a transportului și 
„START TRANSPORT“, conform 
normelor privind circulația 
materialelor lemnoase prevăzute la 
art. 2 lit.b).“ 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

8. 4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins:  
„Art. 3. — (1) Constituie contravenție silvică și 

 Nemodificat  
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se sancționează 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
proprietar al terenului pe care este amplasată 
aceasta, cu excepția persoanei care are calitatea 
de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu 
documente, potrivit prevederilor Legii nr. 
287/2009, republicată, cu modificările 
ulterioare. Contractele încheiate sunt nule de 
drept.” 

9. 5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 
 
 
„a) neasigurarea administrării sau serviciilor 
silvice de către proprietarul/succesorul în 
drepturi/orice persoană care are
calitatea de a beneficia de uzufruct și 
demonstrează cu documente potrivit 
prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu 
modificările ulterioare, de fond forestier prin 
ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;”. 

 3.La articolul I, punctul 5, la 
articolul 3 alineatul (2)  litera a) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
a)neasigurarea administrării sau 
serviciilor silvice de fond forestier, 
prin ocoale silvice autorizate, pe bază 
de contract, de către 
proprietarul/succesorul în 
drepturi/orice persoană care are 
calitatea de a beneficia de uzufruct şi 
care demonstrează cu documente 
potrivit prevederilor Legii nr. 
287/2009, republicată, cu modificările 
ulterioare. Pe lângă plata amenzii 
proprietarii/succesorii în drepturi 
/orice persoană care are calitatea de 
a beneficia de uzufruct  sunt obligați 
ca în termen de 30 de zile de la 
comunicarea sancțiunii 
contravenționale să încheie contract 
de servicii silvice/ administrare cu 
un ocol silvic autorizat, iar în cazul 
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în care nu fac dovada încheierii 
acestui contract, structura 
teritorială competentă a autorității 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură notifică ocolul silvic 
nominalizat în vederea asigurării 
serviciilor silvice prin act de 
constatare;” 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

10. 6. La articolul 4, litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
„b)neîndeplinirea de către ocolul silvic 
nominalizat a obligației de a asigura, pe bază 
de contract, la solicitarea scrisă
a proprietarului/succesorului în drepturi/orice 
persoană care are calitatea de a beneficia de 
uzufruct și demonstrează cu documente potrivit 
prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu 
modificările ulterioare, administrarea/serviciile 
silvice, pentru fondul forestier pentru care se 
face solicitarea conform art. 2 lit. c).
Încheierea contractului este condiționată în 
mod expres de existența documentelor de 
proprietate, precum și de existența limitelor de 
proprietate materializate în teren.Fapta nu 
constituie contravenție în situația în care 
limitele proprietății forestiere nu
sunt materializate în teren sau nu corespund 
documentelor de proprietate din vina 
solicitantului.“ 

 4. La articolul I, punctul 6, la 
articolul 4, litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

 
b) neîndeplinirea de către ocolul silvic 
nominalizat a obligaţiei de a asigura, 
pe bază de contract/ act de 
constatare, în condițiile Legii nr. 
46/2008 privind Codul silvic, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
administrarea/serviciile silvice, pentru 
fondul forestier pentru care se face 
solicitarea. Încheierea contractului este 
condiţionată în mod expres de 
existenţa documentelor de proprietate, 
precum şi de existenţa limitelor de 
proprietate materializate în teren. 
 
 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
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Loránd-Bálint 
11. Art. 5.- 

 
 
 
 
 
 
 (1)Constituie contravenţie silvică depăşirea 
posibilităţii, inclusiv ca urmare a recoltării 
produselor accidentale I şi fără existenţa 
aprobărilor legale în acest sens, şi se 
sancţionează după cum urmează: 
a) cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă 
până la 3% din posibilitate; 
b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, 
dacă depăşirea reprezintă 3,1%-10% din 
posibilitate; 
c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 
lei, dacă depăşirea reprezintă 10,1%-25% din 
posibilitate; 
d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 
lei, dacă depăşirea reprezintă peste 25% din 
posibilitate. 
 
Legea 171/2010 cu modificările și completările 
ulterioare 

 5. La articolul I, după punctul 6 se 
introduc două noi puncte, pct. 61 și 
62, cu următorul cuprins:  
 
61. La articolul 5, preambulul 
alineatului (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
(1) Constituie contravenție silvică, 
dacă nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale unei infracţiuni, 
depășirea posibilității, inclusiv ca 
urmare a recoltării produselor 
accidentale I și fără existența 
aprobărilor legale în acest sens, și se 
sancționează după cum urmează:  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. La articolul 5, după alineatul (2) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(21), cu următorul cuprins:  
 
(21)Administratorul fondului 
forestier proprietate publică a 
statului sau ocolul silvic de regim, 
după caz, care a autorizat spre 
exploatare masa lemnoasă prin care 
s-a depășit posibilitatea fără 
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existența aprobărilor legale, pe 
lângă plata amenzii, are obligația 
achitării  unei penalități egală cu 
contravaloarea funcțiilor pădurii 
nerealizate, care se calculează cu 
formula: 
P= V*Pml*F, unde:  
P – valoarea penalității; 
V – volumul cu care s-a depășit 
posibilitatea, inclusiv ca urmare a 
recoltării produselor accidentale I; 
Pml - prețul mediu al unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior, în 
vigoare la data comiterii faptei; 
F - factorul de multiplicare a cărui 
valoare este de:
a) 0,5 pentru pădurile încadrate în 
tipul funcțional TV și TVI;
b) 0,7 pentru pădurile încadrate în 
tipul functional T III și T IV.  
Suma se face venit la fondul de 
ameliorare a fondului funciar cu 
destinaţie silvică. 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

12. 7. La articolul 5, alineatele (4) și (5) se 
abrogă. 

 Nemodificat  

13. 8. La articolul 5 alineatul (6), după litera c) 
se introduce o nouă literă, litera d), cu 
următorul cuprins:  
„d)neîntocmirea amenajamentelor silvice 
pentru suprafețe de fond forestier pentru care 
există obligativitatea întocmirii 
amenajamentelor silvice în condițiile art. 20 

 Nemodificat  
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alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Sancțiunea se aplică proprietarului de fond 
forestier. 

14. 9. La articolul 51, litera c) se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
 
 
„c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau 
ca produse accidentale, a arborilor care nu 
îndeplinesc condițiile de a fi încadrați
ca igienă sau produse accidentale, așa cum sunt 
definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  
Sancțiunea se aplică persoanelor care au pus în 
valoare astfel de produse lemnoase, în care o 
parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul 
actului de punere în valoare nu îndeplinesc 
condiția de a fi încadrați în categoria de 
produse accidentale/igienă.” 

 6.La articolul I, punctul 9, la 
articolul 51  litera c)   se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
c) punerea în valoare, ca produse de 
igienă sau ca produse accidentale, a 
arborilor care nu îndeplinesc condiţiile 
de a fi încadraţi ca igienă sau produse 
accidentale, aşa cum sunt definite în 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Sancţiunea se aplică persoanelor care 
au pus în valoare astfel de produse 
lemnoase, în care o parte din arbori 
sau toţi arborii care fac obiectul 
actului de punere în valoare nu 
îndeplinesc condiţia de a fi încadraţi în 
categoria de produse 
accidentale/igienă, Pe lângă plata 
amenzii, contravenientul are 
obligaţia achitării unei penalități 
egală cu contravaloarea funcţiilor 
pădurii nerealizate, care se 
calculează ca produs dintre volumul 
pus în valoare din arbori care nu 
îndeplinesc condiţiile de a fi 
încadraţi ca igienă sau produse 
accidentale şi preţul mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe 
picior, în vigoare la data producerii 
faptei. Suma se face venit la fondul 
de ameliorare a fondului funciar cu 
destinaţie silvică; 
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Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

15. 10. La articolul 6, litera a) se abrogă.  Nemodificat  
16. 11. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 
„a) schimbarea fără aprobare legală a categoriei 
de folosință a terenurilor din fondul forestier 
național, în măsura în care fapta nu constituie 
infracțiune; schimbarea categoriei de folosință 
se aprobă prin ordin al conducătorului 
autorității publice centrale care răspunde de 
silvicultură în perioada de aplicare a 
amenajamentului silvic sau prin intrarea în 
vigoare a unui nou amenajament silvic;” 

 Nemodificat  

17. 12. La articolul 7 alineatul (1), litera f) și 
alineatul (4) se abrogă. 

 Nemodificat  

18. 13. Articolul 8 se modifică și va avea 
următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Constituie contravenții silvice, 
dacă nu au fost  săvârșite în astfel de condiții 
încât să constituie infracțiuni, următoarele 
fapte: 
a) ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea 
din rădăcini, fără drept, de arbori, puieți sau 
lăstari din fondul forestier național, indiferent 
de forma de proprietate, dacă
valoarea prejudiciului produs este de până la 5 
ori prețul mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior la data comiterii faptei. Se 
exceptează prejudiciile realizate prin lucrările 
de exploatare forestieră, așa cum sunt definite 
în Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, care nu 
reprezintă tăieri ilegale. 
b) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a 

 Nemodificat  
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arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori 
vătămarea de arbori din vegetația forestieră din 
afara fondului forestier național. 
c) furtul de puieți sau lăstari care au fost tăiați 
ori scoși din rădăcini, din păduri, perdele 
forestiere de protecție, din terenuri
degradate care au fost ameliorate prin lucrări de 
împădurire, dacă valoarea prejudiciului produs 
este de până la 5 ori prețul
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior la data comiterii faptei. 
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se 
sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 
5.000 lei. 
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) se 
sancționează cu amendă și cu confiscarea 
materialelor lemnoase în cauză, după
cum urmează:  
a) cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei, 
pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv;
b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, 
pentru un volum cuprins între 10,01 și 30,00 
mc, inclusiv;  
c) cu amendă de la 10.000 lei până la 15.000 
lei, pentru un volum cuprins între 30,01 și 100 
mc, inclusiv;  
d) cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 
lei, pentru un volum cuprins între 100,01 și 500 
mc, inclusiv;  
e) cu amendă de la 30.000 lei până la 50.000 
lei, pentru un volum de peste 500 mc.
(4) În cazul constatării săvârșirii de către 
operatorii atestați pentru lucrări de exploatare 
forestiere a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) 
și c) se sancționează cu amendă de la 8.000 lei 
până la 12.000 lei. 
(5) Constituie contravenție silvică, dacă nu a 
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fost săvârșită în astfel de condiții încât să 
constituie infracțiune, și se sancționează cu 
amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei 
autorizarea spre exploatare a partizilor 
amplasate în arborete încadrate în tipul I 
funcțional — T I, fără aprobări legale, sau în 
arborete care îndeplinesc condițiile de a fi 
încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine 
conform prevederilor în vigoare și pentru care 
structura teritorială de specialitate a autorității 
publice centrale care răspunde de silvicultură, 
în urma verificărilor realizate potrivit ordinului 
emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, a făcut notificare către 
ocolul silvic care asigură administrarea sau 
serviciile silvice, prin care solicită suspendarea 
recoltării de masă lemnoasă. 

19. 14. La articolul 9, litera f) se modifică și va 
avea următorul cuprins:
„f) accesul oricărui autovehicul în fondul 
forestier național, cu încălcarea art. 54 alin. (2) 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, cu 
excepția autovehiculelor din dotarea 
personalului cu atribuții de control prevăzut la 
art. 24 alin. (1), atunci când personalul se 
găsește în misiune, a autovehiculelor destinate 
transportului masei lemnoase din exploatările 
autorizate, a celor din dotarea administratorilor 
de fond forestier și a gestionarilor fondurilor de 
vânătoare.” 

 Nemodificat  

20. 15. La articolul 10, litera b) se modifică și va 
avea următorul conținut:  
„b) neasigurarea sursei de finanțare de către 
proprietar/deținător pentru efectuarea lucrărilor 
de prevenire și combatere la sol a bolilor și 

 Nemodificat  
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dăunătorilor pădurilor, la termenele și în 
condițiile stabilite prin normele tehnice;”. 

21. 16. La articolul 10, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera c), cu 
următorul cuprins:
„c) neefectuarea de către ocolul silvic a 
lucrărilor necesare pentru depistare și 
prognoză, precum și pentru prevenirea și 
combaterea la sol a bolilor și dăunătorilor 
pădurilor, la termenele și în condițiile stabilite 
prin normele tehnice, în limita resurselor 
financiare alocate.” 

 Nemodificat  

22. 17. La articolul 11, litera c) se modifică și va 
avea 
următorul cuprins:  
„c) nepermiterea de către proprietarii și/sau 
deținătorii cu orice titlu de păduri a accesului în 
pădurile pe care le dețin a persoanelor 
împuternicite să efectueze observații și 
măsurători necesare în vederea realizării 
Programului național de monitorizare sol-
vegetație forestieră sau realizării inventarului 
forestier național și a specialiștilor care 
elaborează studiile de includere în Catalogul 
național al pădurilor virgine și cvasivirgine, 
personalului custozilor și administratorilor 
ariilor naturale protejate, inclusiv cu 
autovehicule rutiere, cu condiția notificării 
anterioare a proprietarului și/sau a 
deținătorului.” 

 Nemodificat  

23. 18. Articolul 12 se modifică și va avea 
următorul cuprins:
„Art. 12. — (1) Constituie contravenții silvice, 
dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 
încât să constituie infracțiuni, și se 
sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 
2.000 lei următoarele fapte:  

 7.La articolul I, punctul 18, la 
articolul 12, litera d) a alineatului 
(1) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
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a) instalarea în fondul forestier de corturi, 
tonete, rulote fără drept sau în alte locuri decât 
cele aprobate și delimitate de deținătorul 
terenului forestier respectiv;
b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul 
forestier proprietate publică în alte locuri și în 
alte condiții decât cele aprobate;
c) aducerea și menținerea pe vetrele de stupină 
instalate în fondul forestier de animale 
domestice și păsări;  
d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără 
aprobare legală; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) trecerea animalelor domestice însoțite sau 
neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare 
legală. Sancțiunea se aplică însoțitorului 
turmei, dacă animalele sunt însoțite, sau 
proprietarului, dacă animalele sunt neînsoțite;”.
(2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au 
fost săvârșite în astfel de condiții încât să 
constituie infracțiuni, și se
sancționează cu amendă de la 10.000 lei până 
la 20.000 lei următoarele fapte:  
a) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier 
național a reziduurilor menajere, industriale, 
petroliere sau rezultate din prelucrarea 
lemnului, a substanțelor chimice și a apei 
sărate. În acest caz, se aplică și sancțiunea 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) efectuarea de împrejmuiri în păduri 
fără aprobare legală. În acest caz, 
contravenientul are obligația de a 
aduce terenul la starea iniţială, pe 
cheltuiala sa; 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 
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complementară de obligare a contravenientului 
de a aduce terenul de îndată la starea inițială, pe 
cheltuiala sa;  
b) neluarea de către proprietarii sau deținătorii 
de obiective legal amplasate în fondul forestier 
sau limitrof acestuia a măsurilor privind 
salubrizarea și igienizarea pădurilor limitrofe 
obiectivelor;  
c) înființarea sau funcționarea de centre sau 
puncte de colectare permanente sau volante de 
achiziție a ciupercilor și fructelor de pădure, 
precum și a celorlalte produse nelemnoase 
specifice fondului forestier, fără avizul ocolului 
silvic care asigură administrarea sau serviciile 
silvice.” 

24. 19. La articolul 13 alineatul (1), literele a) și 
b) se abrogă. 

 Nemodificat  

25. 20. La articolul 13, alineatul (2) se modifică 
și va avea următorul cuprins:
„(2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au 
fost săvârșite în astfel de condiții încât să 
constituie infracțiuni, și se sancționează cu 
amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei 
nerespectarea obligațiilor privind înscrierea în 
amenajamentele silvice, în situația în care legea 
obligă la elaborarea amenajamentelor silvice, a 
suprafețelor preluate în compensare în situația 
în care au fost aprobate scoateri definitive fără 
a exista amenajament silvic în vigoare și 
asigurarea administrării sau serviciilor silvice 
în cazul terenurilor oferite în compensarea 
terenurilor care au făcut obiectul aprobării de 
scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la 
data predării-primirii terenului pentru care s-a 
aprobat scoaterea definitivă din fondul 
forestier. Sancțiunea se aplică personalului 
silvic cu atribuții în acest sens conform fișei 

 Nemodificat  
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postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică 
șefului ocolului silvic.” 

26. 21. La articolul 14 alineatul (1), literele a), c) 
și e) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 
„a) modificarea sau casarea unui act de punere 
în valoare cu încălcarea normelor tehnice 
silvice în cazul în care prin aceasta nu s-a 
creat niciun prejudiciu;
…………………………………………………
.. 
 
 
c) constituirea actului de punere în valoare a 
masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice 
specifice în vigoare, în cazul în care prin 
aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu;
…………………………………………………
…. 
e) aprobarea și/sau autorizarea spre exploatare 
a actelor de punere în valoare a masei lemnoase 
fără amenajament silvic în vigoare, pentru 
suprafețele de fond forestier pentru care legea 
obligă la existența unui amenajament silvic, cu 
excepția prevederilor art. 20 alin. (31) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, în cazul în care prin 
aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu.” 

 8. La articolul I, punctul 21, la 
articolul 14, litera a) a alineatului 
(1) se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
a) modificarea, casarea sau anularea  
unui act de punere în valoare cu 
încălcarea normelor tehnice specifice 
şi/sau a prevederilor legale ; 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

 
 
 
 
 
 

 

27. 22. La articolul 15, alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — (1) Constituie contravenții silvice, 
dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 
încât să constituie infracțiuni, și se 
sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 
10.000 lei următoarele fapte:  
a) autorizarea la exploatare a partizilor 

 Nemodificat  
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constituite din tăieri cu restricție, în epocile în 
care exploatarea este interzisă prin normele 
tehnice în vigoare;  
b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă 
tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în 
vigoare; 
c) neasigurarea transparenței comercializării 
masei lemnoase în condițiile Regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică;   
d) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase 
sau efectuarea de lucrări silvotehnice în 
suprafețele pentru care este formulată notificare 
sau nu este emis aviz către ocoalele 
silvice/proprietari de către structurile teritoriale 
ale autorității publice centrale care răspunde de 
silvicultură cu privire la existența pădurilor 
care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau 
de păduri cvasivirgine, potrivit ordinului emis 
în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și care nu sunt incluse în Catalogul 
național al pădurilor virgine și cvasivirgine; 
e) aprobarea executării drumurilor de scos-
apropiat cu încălcarea prevederilor 
Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile 
și perioadele de colectare, scoatere și transport 
al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 
62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Sancțiunea se aplică șefului de ocol.   
f) autorizarea la exploatare a partizilor prin care 
se depășește durata maximă de exploatare a 
masei lemnoase, prevăzută de Instrucțiunile 
privind termenele, modalitățile și perioadele de 
colectare, scoatere și transport al materialului 
lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din 
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Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică 
șefului de ocol.” 

28. 23. La articolul 16 alineatul (1), litera g) se 
modifică și va avea următorul cuprins:   
„g) amplasarea pe arbori a curselor feromonale 
echipate cu nade sau alți atractanți pentru 
inducerea atacului de gândaci de scoarță, în alte 
condiții decât cele prevăzute în instrucțiunile în
vigoare.” 

 Nemodificat  

29. 24. La articolul 16 alineatul (1), după litera 
g) se introduce două noi litere, literele h) și 
i), cu următorul cuprins:
„h) lăsarea de arbori marcați și netăiați în 
parchete, constatați după întocmirea 
procesului-verbal de reprimire. Sancțiunea se 
aplică dacă numărul arborilor marcați și netăiați 
în parchete, constatați după întocmirea 
procesului-verbal de reprimire, este mai mare 
de 1% din numărul arborilor inventariați în 
cadrul actului de punere în valoare. 
i) autorizarea la exploatare a partizilor prin care 
se depășește durata maximă de exploatare a 
masei lemnoase, prevăzută de Instrucțiunile 
privind termenele, modalitățile și perioadele de 
colectare, scoatere și transport al materialului 
lemnos, emise în baza art. 62 alin. (1) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică 
șefului de ocol.” 

 Nemodificat  

30. 25. La articolul 17, litera c) se modifică și va 
avea următorul cuprins:
„c) recoltarea, deținerea, transportul, 
comercializarea produselor nelemnoase 
specifice, fără documente legale și fără acordul 
scris al proprietarului și/sau al ocolului silvic 
care asigură administrarea/serviciile silvice 

 Nemodificat  
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pentru suprafața de pe care se recoltează 
acestea. 

31. 26. La articolul 18, litera b) se modifică și va 
avea următorul cuprins:
„b) menținerea în pădure, în intervalul 1 mai—
1 octombrie, a lemnului de rășinoase infestat cu 
dăunători de scoarță și necojit, cu excepția 
arborilor cursă folosiți la combaterea 
dăunătorilor, a lemnului provenit din doborâturi 
și rupturi de vânt sau zăpadă și a lemnului aflat 
în curs de exploatare pe suprafața parchetului.” 

 Nemodificat  

32. 27. La articolul 18, litera c) se abrogă.  Nemodificat  
33. 28. La articolul 19, alineatul (1) se modifică 

și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — (1) Constituie contravenție silvică, 
dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 
încât să constituie infracțiuni, și se 
sancționează cu amendă și cu confiscarea 
materialelor lemnoase în cauză faptele privind 
expedierea, primirea, depozitarea, deținerea 
și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de 
către deținătorii depozitelor 
permanente/temporare, ai platformelor primare, 
piețelor, târgurilor, oboarelor și altele 
asemenea, ai altor spații destinate depozitării 
temporare, instalațiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase, personalul operatorului 
de transport, al administratorului și/sau 
gestionarului infrastructurii căii ferate, fără 
proveniență legală potrivit art. 10 alin. (10) și 
art. 12 din Normele referitoare la proveniența, 
circulația și comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase și a instalațiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum și cele privind 
proveniența și circulația materialelor lemnoase 
destinate consumului propriu al proprietarului 

 Nemodificat  
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și unele măsuri de aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care 
revin operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 497/2020, după cum urmează:
a) 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum 
de până la 10,00 mc, inclusiv; 
b) 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;
c) 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un 
volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;
d) 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un 
volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;
e) 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un 
volum de peste 500 mc.” 

34. 29. La articolul 19, alineatul (2) se modifică 
și va avea următorul cuprins:
„(2) Constituie contravenții silvice, dacă nu au 
fost săvârșite în astfel de condiții încât să 
constituie infracțiuni, și se sancționează cu 
amendă și cu confiscarea materialelor lemnoase 
în cauză următoarele fapte:   
a) transportul cu orice mijloace de transport al 
materialelor lemnoase, cu un volum cuprins 
între 0,1 și 10 mc, inclusiv, neînsoțit de 
documentele specifice de transport, așa cum 
sunt stabilite de normele privind circulația 
materialelor lemnoase.   
Cuantumul amenzii se aplică după cum 
urmează: 
1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv;  2. 2.000 lei 
până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 
3,01 și 6,00 mc, inclusiv; 3. 4.000 lei până la 
6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 și 

 Nemodificat  
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10,00 mc, inclusiv;  
b) transportul cu orice mijloace de transport al 
materialelor lemnoase, însoțit de documente 
specifice de transport, așa cum sunt stabilite de 
normele privind circulația materialelor 
lemnoase, la care diferența dintre volumul 
constatat la momentul verificării și cel înscris 
în avizul de însoțire este de cel mult 10 mc, 
inclusiv, cu luarea în considerare a toleranțelor 
legale și a contragerilor specifice.  Cuantumul 
amenzii se aplică după cum urmează: 1. 1.000 
lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins 
între 0,1 și 3 mc, inclusiv; 
2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;
3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv;
c) transportul cu orice mijloace de transport al 
materialelor lemnoase fără proveniență legală, 
așa cum sunt stabilite de normele privind 
circulația materialelor lemnoase. Cuantumul 
amenzii care se aplică este cuprins între 5.000 
lei până a 10.000 lei, pentru un volum cuprins 
între 0,1 și 10 mc, inclusiv;  
d) transportul de materiale lemnoase ale căror 
caracteristici nu corespund cu cel puțin unul 
dintre elementele înscrise în avizul de însoțire 
referitoare la:  
(i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în 
considerare a toleranțelor/contragerilor 
specifice; 
(ii) specie/grupe de specii.
(iii) numărul de piese de lemn rotund cu 
diametrul la  capătul subțire mai mare sau egal 
cu 24 cm sau numărul de bucăți/colete de 
cherestele. Cuantumul amenzii se aplică după 
cum urmează: 
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 1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 0,1 și 3 mc, inclusiv;   
2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 3,01 și 6,00 mc, inclusiv;
3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 6,01 și 10,00 mc, inclusiv.
Sancțiunea complementară de confiscare se 
aplică pentru diferența de volum în plus 
constatată față de volumul pe
specii/grupe de specii înscris în avizul de 
însoțire, cu luarea în considerare a toleranțelor 
legale și a contragerilor specifice;  
e) nedeținerea materialelor lemnoase de către 
deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate 
depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de 
prelucrare a materialelor lemnoase pe grupe de 
specii și sortimente industriale, determinate ca 
diferențe între stocurile scriptice/înregistrate în 
aplicația SUMAL 2.0 și stocurile
faptice inventariate la data efectuării 
controlului, cu luarea în considerare a 
toleranțelor legale și a contragerilor specifice.  
Cuantumul amenzii se aplică după cum 
urmează:  
1. 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum 
de până la 10,00 mc, inclusiv;   
2. 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 10,01 și 30,00 mc, inclusiv;
3. 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un 
volum cuprins între 30,01 și 100 mc, inclusiv;
4. 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un 
volum cuprins între 100,01 și 500 mc, inclusiv;
5. 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un 
volum de peste 500 mc.” 

35. 30. La articolul 19, după alineatul (2) se 
introduc patru noi alineate, alineatele (21)—
(24), cu următorul cuprins: 

 9. La articolul I, punctul 30, la 
articolul 19, alin. (21) –(23) se 
modifică și vor avea următorul 
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„(21) Confiscarea prevăzută la alin. (1) și (2) se 
realizează fizic, dacă materialele lemnoase 
pot fi identificate, sau valoric, la
prețul de referință calculat potrivit art. 22 alin. 
(7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuprins:  
 
(21) Confiscarea prevăzută la alin. 
(1) și (2) se realizează fizic, pentru 
volumul materialelor lemnoase 
determinate în plus față de volumul 
înscris în documentele care fac 
dovada provenienței, cu luarea în 
considerare a toleranțelor, raportat 
laspecie /volum /sortiment/ 
subsortiment,  sau valoric, la prețul 
de referință calculat potrivit art. 22 
alin. (7), pentru volumul 
materialelor lemnoase determinate 
în minus față de volumul înscris în 
documentele care fac dovada 
provenienței, cu luarea în 
considerare a toleranțelor, raportat 
la specie/ volum/ sortiment/ 
subsortiment. În cazul confiscării 
fizice, agentul constatator poate 
decide confiscarea oricărei piese din 
specia, respectiv sortimentul 
/subsortimentul la care a constatat 
diferența, raportat la documente. În 
baza procesului verbal sancționare a 
contravenției, având măsură 
complementară confiscarea 
valorică, la solicitarea instituției din 
care face parte agentul constatator, 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură sau 
structurile teritoriale de specialitatte  
ale acesteia, operează  corecțiile 
necesare reglării stocurilor în 
aplicația SUMAL 2.0. 
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(22) Constituie contravenții silvice, dacă nu au 
fost săvârșite în astfel de condiții încât să 
constituie infracțiuni, și se sancționează cu 
avertisment sau amendă de la 1.000 lei până
la 3.000 lei următoarele fapte: 
 
 
 
 a) efectuarea de fotografii ale mijlocului de 
transport încărcat
cu materiale lemnoase, de către transportator, 
atunci când
normele privind circulația materialelor 
lemnoase, aprobate în
temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările
și completările ulterioare, creează această 
obligație, din care nu
se poate distinge/focaliza încărcătura;  
 
 
 
 
b)transportul materialelor lemnoase fără 
fotografiile mijlocului de transport încărcat cu 
materiale lemnoase, atunci când normele 
privind circulația materialelor lemnoase, 
aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, instituie această 
obligație; 
 
 
c)utilizarea tipurilor de pastă/cerneală 
termosensibilă sau

 
 
(22) Constituie contravenţii silvice, 
dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să constituie infracţiuni, 
şi se sancţionează cu avertisment sau 
amendă de la 3.000 lei până la 5.000 
lei următoarele fapte:  
 
a) efectuarea de fotografii ale 
mijlocului de transport încărcat cu 
materiale lemnoase, de către 
transportator, atunci când normele 
privind circulaţia materialelor 
lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
creează această obligaţie, din care nu 
se poate distinge/focaliza întreaga 
încărcătură sau din care nu se poate 
distinge kilometrajul de la bord sau 
numărul de înmatriculare și 
mijlocul de transport;  
   
b)transportul materialelor lemnoase 
fără toate fotografiile mijlocului de 
transport încărcat cu materiale 
lemnoase, atunci când normele privind 
circulaţia materialelor lemnoase, 
aprobate în temeiul art. 73 din Legea 
nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
instituie această obligaţie;  
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care se poate șterge ușor prin mijloace 
mecanice, la
completarea avizelor de însoțire în format 
letric. 
(23) Constituie contravenții silvice, dacă nu au 
fost săvârșite în astfel de condiții încât să 
constituie infracțiuni, și se sancționează cu 
amendă de la 2.000 lei până la 3.000 lei 
următoarele fapte: 
 
a) transportul materialelor lemnoase fără 
conexiune permanentă de date mobile active pe 
toată perioada transportului până la destinație, 
în baza informațiilor preluate din
SUMAL 2.0, în situația în care normele privind 
circulația materialelor lemnoase, aprobate în 
temeiul art. 73 din Legea
nr. 46/2008, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, instituie această 
obligație; 
 
 
 
 
b) transportul materialelor lemnoase fără 
receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit 
pe toată perioada transportului până
la destinație, în baza informațiilor preluate din 
SUMAL 2.0, în situația în care normele privind 
circulația materialelor lemnoase, aprobate în 
temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, instituie această obligație.  
 
 
 
 

 
 
  
(23) Constituie contravenţii silvice, 
dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să constituie infracţiuni, 
şi se sancţionează cu amendă de la 
5.000 lei până la 10.000 lei 
următoarele fapte: 
 
a)transportul materialelor lemnoase 
efectuat de transportatorul 
profesionist 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, aprobate în 
temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, instituie 
această obligaţie;  
b)transportul materialelor lemnoase 
efectuat de transportatorul 
profesionist fără receptorul GNSS 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, aprobate în 
temeiul art. 73 din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, instituie 
această obligaţie.  
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(24) În cazul transportului materialelor 
lemnoase, în mod repetat,
în baza aceluiași aviz de însoțire, doar primul 
transport dintre cele identificate este considerat 
ca fiind însoțit de documente specifice de 
transport, cu îndeplinirea condiției ca 
materialele lemnoase/produsele din lemn să fie 
descărcate/recepționate la destinație. Efectuarea 
transportului în mod repetat în baza aceluiași
aviz de însoțire se dovedește fără documente 
specifice de transport.  
În situația identificării unuia sau mai multor 
transporturi efectuate în baza aceluiași aviz de 
însoțire, al căror volum cumulat depășește
10 mc, se aplică prevederile art. 68 din Legea 
nr. 46/2008, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Repetabilitatea se 
demonstrează prin interogarea aplicației 
SUMAL 2.0, cu fotografii și/sau înregistrări 
video și orice alte mijloace de probă.” 

Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 
 
 

Nemodificat 

36.   10. La articolul I, după punctul 30 
se introduce un nou punct, pct. 301, 
cu următorul cuprins: 
 
 301. La articolul 19, după alineatul 
(24) se  introduc două noi alineate, 
alineatele (25) și (26), cu următorul 
cuprins:  
 
 (25) Constituie contravenţii silvice, 
dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
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condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu 
amendă de la 5.000 lei până la 7.000 
lei următoarele fapte:  
    a) transportul de către o persoană 
a unui volum de materiale lemnoase 
mai mare de 20 mc într-un an 
calendaristic, care nu solicită 
înregistrarea în SUMAL 2.0 ca 
transportator profesionist, potrivit 
prevederilor normelor privind 
circulația materialelor lemnoase 
prevăzute la art. 2 lit. b), emise în 
baza art. 73 din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; . 
    b)înregistrarea de către emitentul 
avizului de însoțire în SUMAL 2.0 a 
unui transport de materiale 
lemnoase la secțiunea/rubrica 
transportator “NONSUMAL”, în 
situația în care mijlocul de transport 
este înregistrat în SUMAL 2.0 ca 
aparținând unui transportator 
profesionist.  
 
 (26) Constituie contravenţii silvice, 
dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 lei până la 2.000 
lei  înregistrarea de către emitentul 
avizului de însoțire în SUMAL 2.0 la 
rubricile/secțiunile CNP Șofer  și 
Nume șofer, a unui alt nume și a 
unui alt CNP decât cel al 
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conducătorului mijlocului de 
transport.  
   
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

37. 31. La articolul 19, alineatul (5) se modifică 
și va avea următorul cuprins:
„(5) Constituie contravenții silvice, dacă nu au 
fost săvârșite în astfel de condiții încât să 
constituie infracțiuni, și se sancționează cu 
amendă de la 500 lei până la 2.000 lei 
introducerea în aplicațiile informatice din 
SUMAL 2.0 prevăzute de normele privind 
circulația materialelor lemnoase și/sau 
înscrierea în avizul de însoțire a
materialelor lemnoase a unui număr de 
înmatriculare diferit de cel al mijlocului de 
transport efectiv încărcat.” 

 Nemodificat  

38. 32. La articolul 19 alineatul (6), literele a), f), 
g), l) și m) și alineatul (9) se abrogă. 

 Nemodificat  

39. 33. La articolul 19, alineatul (10) se modifică 
și va avea următorul cuprins:
„(10) Pentru contravențiile constatate în timpul 
transportului materialelor lemnoase sancțiunea 
principală se aplică: 
 
a) emitentului avizului de însoțire a 
materialelor lemnoase, dacă faptele sunt cele 
prevăzute la alin. (2) lit. b)—d) și alin. (21)
și (22); 
 
 
 
b) transportatorului profesionist, dacă faptele 
sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) și 

 11. La articolul I, punctul 33, la 
articolul 19, literele a) și b) ale 
alineatului 10 se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
a) emitentului avizului de însoțire a 
materialelor lemnoase, dacă faptele 
sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. b)-
d) și (22) lit. c); 
 
 
b) transportatorului profesionist, dacă 
faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) 
lit. a) și c) și  alin (22) lit. a) și b) și 
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alin. (23); 
 
 
 
 
 
c) conducătorului vehiculului pe care este 
încărcat materialul lemnos sau care tractează 
orice părți de vehicule distinct 
înmatriculate/neînmatriculate, pe care este 
încărcat materialul lemnos, conducătorului 
atelajului, care nu are calitatea de
transportator profesionist, dacă faptele sunt cele 
prevăzute la alin. (2) lit. a) și c) și alin. (23); 
d) sancțiunea complementară de confiscare a 
materialelor lemnoase se aplică emitentului 
avizului de însoțire a materialelor
lemnoase.” 

alin.(23); 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

40. 34. La articolul 19, după alineatul (10) se 
introduce un nou alineat, alineatul (101), cu 
următorul cuprins:  
„(101) Agentul constatator are obligația să 
stabilească cine este proprietarul materialelor 
lemnoase confiscate și dacă acestea aparțin 
unei alte persoane decât emitentul avizului de
însoțire care are calitatea de contravenient. În 
procesul-verbal se vor menționa datele de 
identificare a proprietarului sau se vor
preciza motivele pentru care identificarea nu a 
fost posibilă. 

 Nemodificat  

 
41. 

 
Art. 191.- 
 
 
 
 
 

 12. La articolul I, după punctul 34 
se introduc două noi puncte, pct. 341 

și 342 cu următorul cuprins: 
 
 341. La articolul 191, alineatul (3)  se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  

 

 



35 
 

(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. 
 
Legea 171/2010 cu modificările și completările 
ulterioare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 21.- 
Constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 
lei următoarele fapte: 
 
a)permiterea comercializării 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; 

(3) Întreaga cantitate de materialele 
lemnoase consemnată în avizul de 
însoțire pentru care s-a realizat 
notificarea se depozitează separat, 
materialele lemnoase fiind supuse 
unor măsuri de conservare a 
acestora pânâ la instituirea 
măsurilor legale de către structura 
teritorială de specialitate a 
autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură. Materiale 
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. 
 
 
342. La articolul 21, litera a) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
a)permiterea comercializarii 
materialelor lemnoase în piețe, târguri, 
oboare, burse de mărfuri și altele 
asemenea, neautorizate conform 
normelor privind circulația 
materialelor lemnoase prevăzute la 
art. 2 lit. b) , emise în baza art. 73 
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autori: Deputați UDMR 
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42. 35. La articolul 21, literele c), g)—i) și k) se 
abrogă. 

 Nemodificat  

43. 36. La articolul 21, literele d), j) și l) se 
modifică și vor avea următorul cuprins:
„d) nerespectarea de către emitenți a 
prevederilor legale privind modul de 
completare și eliberare a avizelor de însoțire a
materialelor lemnoase, în format electronic, 
numai dacă prin această faptă nu se pot stabili 
cantitățile transportate și proveniența acestora;
…………………………………………………
j) refuzul expeditorului/transportatorului de a 
transporta și descărca materialele lemnoase 
reținute în vederea confiscării/confiscate în 
condițiile legii, la locul de păstrare/depozitare 
în custodie stabilit de agentul constatator;
…………………………………………………
… 
l) refuzul de către profesioniști de a permite 
agenților constatatori să realizeze activitățile de 
verificare și/sau să inventarieze stocurile de 
material lemnos, să pună la dispoziția acestora 
documentele necesare, precum și neacordarea 
sprijinului necesar, în baza solicitării scrise a 
agenților 
constatatori. 

 Nemodificat  

44. 37. La articolul 22, alineatele (2), (3), (5) și 
(6) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Materialele lemnoase reținute/confiscate în 
condițiile legii de agenți constatatori vor fi date 
în custodie ocolului silvic care
deține spațiul de depozitare cel mai apropiat de 

 13. La articolul I, punctul 37 ,  la 
articolul 22 alineatul (6)  se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
 

Nemodificat 
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locul reținerii/confiscării.  
(3) Darea în custodie a materialelor lemnoase 
reținute/confiscate se poate face și către 
operatorul economic căruia i s-a aplicat 
sancțiunea contravențională, cu acordul scris al
agentului constatator, al operatorului economic 
și al ocolului silvic. 
………………………………………. 
(5) Dacă materialele lemnoase 
reținute/confiscate nu se află
în mijloace de transport, agentul constatator va 
dispune cu privire la ridicarea, transportarea și 
depozitarea acestora.  
Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, 
transportarea și depozitarea materialelor 
lemnoase reținute/confiscate, precum
și cele efectuate pentru manipularea 
materialului lemnos inventariat se acoperă din 
sumele rezultate în urma valorificării
materialelor lemnoase confiscate. 
6) Sancțiunea complementară a confiscării 
valorice, pentru materialele lemnoase care nu 
se găsesc sau care nu pot fi
identificate, se aplică pentru diferența 
constatată dintre volumul materialelor 
lemnoase înscrise în documentele care fac 
dovada provenienței, potrivit normelor privind 
circulația materialelor lemnoase, și volumul 
materialelor lemnoase efectiv determinat
cu ocazia controlului, pentru materialele 
lemnoase depozitate/ prelucrate/ sortate/ 
comercializate.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Sancțiunea complementară a 
confiscării valorice se aplică, pentru 
volumul materialelor lemnoase 
determinate în minus față de 
volumul înscris în documentele care 
fac dovada provenienței, cu luarea în 
considerare a toleranțelor, raportat 
la specie/volum/sortiment/ 
subsortiment, potrivit normelor 
privind circulația materialelor 
lemnoase prevăzute la art. 2 lit. b), 
emise în baza art. 73 din Legea nr. 
46/2008 - Codul silvic, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori: Deputați UDMR 
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45.  
 
 
 
 
 
(7)Calculul contravalorii materialelor lemnoase 
prevăzute la alin. (6) se face la preţuri de 
referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite anual 
în raport cu valoarea de circulaţie a 
materialelor lemnoase, prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, pe baza preţului 
pieţei, rezultat prin calcularea mediei 
ultimelor preţuri de vânzare, comunicate de 
administratorii fondului forestier proprietate 
publică, care au vândut sortimentul respectiv în 
ultimele 6 luni. 

 14. La articolul I, după pct 37 se 
introduce un nou punct, pct 371, cu 
următorul cuprins: 
371 . La art. 22 alineatul (7) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 (7) Calculul contravalorii materialelor 
lemnoase prevăzute la alin. (6) se face 
la preţuri de referinţă, pe specii şi 
sortimente, stabilite anual, prin ordin 
al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
echivalente  cu prețurile maxime 
obținute la licitațiile de masă 
lemnoasă, comunicate de 
administratorii fondului forestier 
proprietate publică, care au vândut 
sortimentul respectiv în anul 
precedent. 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

 

46. 38. La articolul 24 alineatul (1), literele d) și 
e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul 
Poliției Române — pentru constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru 
faptele prevăzute la art. 51 lit. b), art. 6 lit. c) și 
d), art. 7 alin. (1) lit. a)—c) și e), art. 8, art. 9, 
art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1)
lit. c) și f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) și e), art. 17 
lit. c) și d), art. 18

 Nemodificat  
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lit. d), art. 19 alin. (1)—(5) și art. 21; 
…………………………………………………
.. 
e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei 
Române  — pentru constatarea contravențiilor 
și aplicarea sancțiunilor pentru faptele 
prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. e), 
art. 8 alin. (1) și (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 
17 lit. c), art. 19 alin. (1), alin. (2),
alin. (21), alin (22), alin. (3) și alin. (5) și art. 
21;” 

47. 39. La articolul 29, alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. — (1) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, plata amenzii se face la
unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora 
contravenienții își au sediul sau domiciliul 
fiscal ori la casieriile autorităților administrației 
publice, atât în numerar, cât și prin virament.” 

 Nemodificat  

48. 40. La articolul 30, după alineatul (7) se 
introduce un nou
alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
„(8) Agentul constatator care este personal 
silvic sau care este absolvent al învățământului 
superior de lungă durată cu diplomă
de licență și completată, după caz, cu 
masterat/doctorat în științe inginerești din 
domeniul silvicultură sau absolvent, cu 
diplomă, al învățământului superior de scurtă 
durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul 
silvicultură, pregătire de specialitate silvică
atestată prin actul de absolvire a unei forme de 
învățământ recunoscute în România, în cazul 
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celorlalți agenți constatatori, are dreptul de a 
inventaria și calcula volumul materialelor 
lemnoase expediate, primite, depozitate, 
deținute și/sau prelucrate de către deținătorii 
depozitelor permanente/temporare, 
platformelor primare, piețelor, târgurilor, 
oboarelor și altele
asemenea, ai altor spații destinate depozitării 
temporare, instalațiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase, personalul
operatorului de transport, al administratorului 
și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate.” 

49. 41. La articolul 31, alineatul (2) se modifică 
și va avea următorul cuprins:
„(2) În situația în care instanța de judecată care 
a constatat nulitatea procesului-verbal de 
constatare a contravenției silvice
dispune să se achite celui în drept o 
despăgubire, aceasta se achită de către entitatea 
care a beneficiat de contravaloarea materialului 
lemnos valorificat sau de către beneficiarul 
donației, după caz. În situația în care 
despăgubirea dispusă de instanța de judecată 
este mai mare decât contravaloarea materialului
lemnos valorificat sau decât valoarea 
materialelor lemnoase supuse donației, 
diferența în plus față de contravaloarea 
materialului lemnos valorificat sau față de 
valoarea materialelor lemnoase supuse donației 
se suportă de la bugetul de stat prin
bugetul autorității publice centrale în structura 
căreia este angajat agentul constatator care a 
aplicat sancțiunea complementară de 
confiscare, cu încadrarea în bugetul aprobat.” 

 Nemodificat  

50. 42. Articolul 34 se modifică și va avea 
următorul cuprins:
„Art. 34. — (1) Prin derogare de la prevederile 

 Nemodificat  
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Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, sumele încasate din plata
amenzilor la contravențiile silvice se varsă la 
bugetul de stat, în cazul contravențiilor 
săvârșite de către operatorii economici, sau, 
după caz, la bugetul local al unității 
administrativ-teritoriale, pentru contravențiile 
săvârșite de către persoanele fizice.
(2) Autoritatea publică centrală care răspunde 
de silvicultură este obligată să asigure de la 
bugetul de stat, prin bugetul
acesteia, sumele necesare decontării costurilor 
serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare 
și transport al materialelor lemnoase, solicitate 
de agentul/agenții constatator/constatatori 
prevăzut/prevăzuți la art. 24 alin. (1), care 
realizează acțiunea de control.
(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) sunt 
asigurate de prestatori publici și/sau privați, pe 
bază de contract, anual, încheiat cu structura 
teritorială de specialitate a autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură, în 
funcție de competența teritorială a acesteia. 
(4) Decontul prevăzut la alin. (2) se întocmește 
de către prestatorul de servicii, cu avizul 
agentului/agenților constatator/ constatatori 
care a/au solicitat serviciile de manipulare, 
încărcare-descărcare și transport al materialelor 
lemnoase și se depune la structura teritorială de 
specialitate a autorității publice
centrale care răspunde de silvicultură cu care a 
încheiat contractul de prestări servicii.
(5) Procedura privind decontarea costurilor 
serviciilor  de manipulare, încărcare-descărcare 
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și transport al materialelor lemnoase prevăzute 
la alin. (2) se aprobă prin ordin al autorității
publice centrale care răspunde de silvicultură.” 

51. 43. La articolul 36, alineatele (1), (7) și (8) se 
modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 36. — (1) Ocolul silvic care asigură 
custodia materialelor lemnoase confiscate, 
precum și a celor abandonate este obligat
să doneze volumul confiscat, numai în cazul 
materialelor lemnoase care fac obiectul primei 
puneri pe piață, către instituțiile publice de pe 
raza unității administrativ-teritoriale unde
s-a realizat custodia. 
 
…………………………………………………
… 
(7) Sumele încasate din vânzarea materialelor 
lemnoase 
confiscate care nu au făcut obiectul donației, 
rămase după deducerea cheltuielilor de 
custodie, organizare a licitației și
transport, după caz, precum și sumele încasate 
din plata contravalorii materialelor lemnoase 
confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi 
identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se 
distribuie astfel:
a) 15% din contravaloarea materialelor 
lemnoase confiscate rămân la dispoziția 
persoanei juridice în structura căreia își
desfășoară activitatea agentul constatator care a 
realizat confiscarea;
b) 85% în fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinație silvică, în cazul în care 
materialul lemnos provine din
fondul forestier proprietate publică a statului, 
sau la bugetele locale, în cazul în care 
materialul lemnos provine din fondul

  
 

 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



43 
 

forestier proprietate publică/privată a unităților 
administrativ- teritoriale ori din cel proprietate 
privată dacă proprietarul este
cntravenient, precum și în cazul materialelor 
lemnoase abandonate a căror proveniență nu 
poate fi stabilită.
(8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) se 
virează în contul instituțiilor din care fac parte 
agenții constatatori prevăzuți la
art. 24 alin. (1) care au realizat confiscarea.” 

52. Art.36.- 
 
 
 
 
 
(4) Donaţia materialelor lemnoase confiscate şi 
a celor abandonate către instituţiile publice 
prevăzute la alin. (1) se face în următoarea 
ordine: 
a) grădiniţe, creşe şi case de copii; 
b) şcoli şi licee;  
c) case şi azile de bătrâni;  
d) primării; 
e) unităţi militare 
Legea 171/2010 cu modificările și completările 
ulterioare 

 15.La articolul I, după punctul 43 se 
introduce un nou punct, pct. 431 , cu 
următorul cuprins: 
 
431 La articolul 36, litera e) a 
alineatului (4) se modifică și
va avea următorul cuprins:
 
 
 
 
 
 
“e) unități militare și de poliție;” 
 
Autori: Deputați UDMR 
Farago Petru, Hajdu Gábor, Könczei 
Csaba, Ladányi László-Zsolt,  Magyar 
Loránd-Bálint 

 

53. Art. II. — Dispozițiile art. 5 alin. (6) lit. d), art. 
8, art. 10 lit. c), art. 12, art. 15 alin. (1), art. 16 
alin. (1) lit. h)—i) și art. 30 alin. (8) intră în 
vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei 
ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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54. Art. III. — Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, 
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publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu 
modificările și completările ulterioare, precum 
și cu cele aduse prin prezenta
ordonanță de urgență, va fi republicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă numerotare. 

 
 


