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BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu adresa nr. PL- x 162 din 7 aprilie 2014 
şi înregistrată cu nr. 4c-11/405 din 8 aprilie 2014, respectiv nr.4c-4/181/08.04.2014. 

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

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                             PREȘEDINTE,                                  
 

              Eugen NICOLICEA                                                       Ioan MUNTEANU 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
 

Bucureşti,   
Nr.4c-11/405 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii  specifice 

 
Bucureşti,  15.05.2017 

Nr. 4c-4/181 
  

 

RAPORT COMUN   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice 
(PL.x 162/2014) 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, trimis cu adresa nr. PL.x 162 din 7 aprilie 2014, înregistrată la Comisia juridică sub nr. 4c-11/405 
din 8 aprilie 2014, respectiv la Comisia pentru agricultură sub nr.4c-4/181/08.04.2014. 

La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1475/16.12.2013). 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 1 aprilie 2014, în calitate de primă Cameră sesizată. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr. 478/MRP/03.02.2017, nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul îmbunătăţirii cadrului normativ în materie. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ștefan Stețco, secretar de stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.  

Membrii Comisiilor reunite au examinat,ulterior,  proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din 15 mai 2017. La dezbateri au 
fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiilor reunite, conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor reunite, s-a hotărât, cu majoritate 
de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu amendamentele admise redate în anexa nr. 1 și 
amendamentele respinse redate în anexa nr.2 care fac parte integrantă din în prezentul raport. 

În raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de lege supus dezbaterii face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                             PREŞEDINTE,                                                          PREŞEDINTE,                                                                                                     
                         Eugen NICOLICEA                                           Ioan MUNTEANU 
          
                     
     

             SECRETAR,                                                            SECRETAR,                           
                      Costel Neculai DUNAVA                                             Dan CIOCAN 

 
 
 
               Consilier parlamentar,                                                                                    Consilier parlamentar,   
      Alexandra Mușat                                                                           Anton Păştinaru 
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Anexa  nr.I 
 

I.AMENDAMENTE  ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

Text Senat 
 

Text propus de Comisiile reunite 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

0 1 2 3 4 
1.   LEGE  

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 171 

privind stabilirea şi 
sancţionarea 

contravenţiilor silvice  
 

Nemodificat   

2.   Art.I. – Legea nr.171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor 
silvice, publicată în 
Monitorul oficial al 
României, Partea  I, nr.513 
din 23 iulie 2010, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează, 
după cum urmează: 

 

Art. I. – Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea și sancționarea contravențiilor 
silvice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 
2010, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează:   

 

3.  Art. 1. –  
 
    (2)  
  b) sancţiunea contravenţională 

complementară – reţinerea sau 
confiscarea bunurilor destinate, folosite 
sau rezultate din săvârşirea 
contravenţiei silvice şi/sau retragerea 
autorizaţiei/atestatului/acordului, după 
caz. 

 

 1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
     „b) sancţiunea contravenţională 
complementară – confiscarea bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din 
săvârşirea contravenţiei silvice şi/sau 
retragerea/ suspendarea, după caz a 
autorizaţiei/atestatului/acordului.” 

 
 

 
Reţinerea nu poate fi 
sancţiune 
complementară. 
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(OUG nr. 51/2016) 
4.     Art. 2. –  

 
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 
şi juridice şi care are obligaţia să 
asigure, pe bază de contract, 
administrarea/serviciile silvice, la 
solicitarea scrisă a proprietarului, cu 
condiţia existenţei documentelor care 
atestă dreptul de proprietate asupra 
acestei suprafeţe şi a limitelor de 
proprietate marcate fizic sau existente 
în format Stereo 70. În cazurile în care 
solicitantul încheierii unui astfel de 
contract este moştenitor al 
proprietarului, acesta va dovedi 
calitatea de moştenitor printr-un 
certificat de moştenitor sau va face 
dovada deţinerii proprietăţii prin act 
emis de unitatea administrativ-
teritorială pe raza căreia se află 
proprietatea; 
 

(OUG nr. 51/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
------------------ 

 2. La articolul 2, litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„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, pe bază de contract, 
administrarea/serviciile silvice, la 
solicitarea scrisă a 
proprietarului/succesorului în drepturi, 
care are obligaţia materializării fizice a 
limitelor proprietăţii şi/sau în format 
Stereo 70, pe baza documentelor care 
atestă dreptul de proprietate asupra 
acestei suprafeţe. Responsabilitatea 
privind corectitudinea materializării  
limitelor de proprietate revine 
proprietarului/succesorului în drepturi;” 

 
 

 
3. La articolul 2, după litera d) se 
introduc două noi litere, literele e) și f), 
cu următorul cuprins: 
        „e) produse extraordinare – masa 
lemnoasă care se exploatează de pe 
terenuri din fondul forestier naţional 
amplasate sub/peste reţelele de 
transport sau distribuţie a  petrolului, 
a gazelor naturale sau a energiei 
electrice, sau cea rezultată din 

 
 
Pentru simplificarea 

procedurilor de 
contractare a 
serviciilor silvice 
obligatorii. 
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exploatarea arborilor care periclitează 
circulația pe drumurile publice sau 
forestiere, la solicitarea scrisă a 
deţinătorului reţelei sau a drumului. 
Suprafaţa de pe care se exploatează 
produsele extraordinare este cuprinsă 
în amenajamentele silvice, sau este 
determinată de ocolul silvic, în cazul 
suprafeţelor de fond forestier în 
privința cărora dispozițiile legale nu 
dispun elaborarea unui amenajament 
silvic. Actul de punere în valoare  
pentru produse extraordinare se 
aprobă de şeful ocolului silvic. 
Produsele extraordinare rezultate din 
exploatarea masei lemnoase de pe 
terenuri din fondul forestier 
proprietate publică aparţin 
administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a statului sau 
proprietarilor în cazul fondului 
forestier proprietate publică a 
unităţilor administrative-teritoriale şi 
se valorifică direct sau prin licitație, în 
condiţiile 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  private aparțin 
proprietarilor. 

f) reținerea – măsura asiguratorie 
instituită în vederea  probării 
provenienţei materialelor lemnoase.” 

 



 7 

5.  Art. 3. – (1) Constituie contravenţie 
silvică şi se sancţionează cu amendă de 
la 1.000 lei până la 2.000 lei încheierea 
contractelor de administrare/servicii 
silvice cu alte persoane decât cele care 
au calitatea de proprietari/moştenitori 
legali ai suprafeţelor de fond forestier 
sau cu împuterniciţii legali ai acestora 
sau cu moştenitorii care îşi dovedesc 
dreptul de proprietate prin actul 
prevăzut la art. 2 lit. c). Sancţiunea se 
aplică persoanelor care au semnat 
contractul. 
 
(2) Contractele de administrare/servicii 
silvice încheiate cu alte persoane decât 
cele care au calitatea de 
proprietari/moştenitori legali ai 
terenurilor forestiere sau împuterniciţii 
legali ai acestora sunt nule de drept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (3) – a) neasigurarea administrării 
sau serviciilor silvice de către 
proprietarii de fond forestier, 
moştenitorii legali sau testamentari, 
ori împuterniciţii legali ai acestora, 
prin ocoale silvice autorizate, pe bază 
de contract; 

 4. La articolul 3,  alineatul (1) se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.La articolul 3, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
      „(2) 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.” 
 
 
6.La articolul 3 alineatul (3), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„a) neasigurarea administrării sau 
serviciilor silvice de către 
proprietarii/succesorii legali de fond 
forestier prin ocoale silvice autorizate, pe 

Corelat cu 
modificarea art. 2 lit. 
c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Corelat cu 

modificarea art. 2 lit. 
c). 
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c) nedepunerea pentru înregistrare, de 
către ocolul silvic contractant, în termen 
de 30 de zile de la data semnării şi 
înregistrării, la structura teritorială 
competentă a autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură a 
contractului de administrare/servicii 
silvice încheiat cu proprietarii de păduri 
sau a actelor modificatoare. Sancţiunea 
se aplică personalului silvic cu atribuţii 
în acest sens conform fişei postului sau, 
în lipsa fişei postului, se aplică şefului 
ocolului silvic; 
d) neînştiinţarea cu cel puţin 15 zile 
înainte de data încetării contractului de 
administrare/servicii silvice, de către 
ocolul silvic care a asigurat 
administrarea/serviciile silvice, a 
structurii teritoriale competente a 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, respectiv a 
proprietarilor de fond forestier, 
moştenitorii legali sau testamentari, ori 
împuterniciţii legali ai acestora, cu 
privire la încetarea valabilităţii 
contractului. Sancţiunea se aplică 
personalului silvic cu atribuţii în acest 
sens conform fişei postului sau, în lipsa 
fişei postului, se aplică şefului ocolului 
silvic; 
e) netransmiterea înştiinţării de către 
proprietar în scris, în termen de 30 de 
zile de la data înstrăinării proprietăţii 
forestiere către structura de specialitate 

bază de contract;” 
 
   
7.La articolul 3 alineatul (3), literele c) 
– e) se abrogă. 
 

 
 
 
 

 
 

Sancţiunile care 
trebuie aplicate sunt 
de natură 
administrativă nu 
contravenţională 
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competentă teritorial a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură. 

 
(OUG nr. 51/2016) 

6.   
Art. 4. – Constituie contravenţii silvice 
şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei până la 2.000 lei următoarele 
fapte: 
a)neasigurarea de către administratorii 
drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a 
întreţinerii şi reparării acestora; 
 
b) neîndeplinirea de către ocolul silvic 
nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe 
bază de contract, la solicitarea scrisă a 
proprietarului/moştenitorului legal, 
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 sau în coordonate 
Stereo 70. Fapta nu constituie 
contravenţie în situaţia în care limitele 
proprietăţii forestiere nu sunt 
materializate în teren din vina 
proprietarului solicitant. 
 

(OUG nr. 51/2016) 

 8.Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 „Art. 4 – Constituie contravenţii silvice 
şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 
lei până la 2.000 lei următoarele fapte: 
  a) neasigurarea de către administratorii 
drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a 
întreţinerii şi reparării acestora, conform 
normelor legale în vigoare. 
  b) neîndeplinirea de către ocolul silvic 
nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe 
bază de contract, la solicitarea scrisă a 
proprietarului/succesorului legal, 
administrarea/serviciile silvice, pentru 
fondul forestier pentru care se face 
solicitarea conform art. 2 lit. c). 
Încheierea contractului este condiţionată 
în mod expres de existenţa documentelor 
de proprietate, precum şi de existenţa 
limitelor de proprietate materializate în 
teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta 
nu constituie contravenţie în situaţia în 
care limitele proprietăţii forestiere nu 
sunt materializate în teren sau nu 
corespund documentelor de 
proprietate din vina proprietarului 
solicitant.” 
 
 

 
 

Pentru claritatea 
textului  

7.       
 

 
 

9.La articolul 5, alineatele (1) și (2) se 
modifică şi vor avea următorul 

Corelare cu Legea nr 
46/2008 (r1), privind 
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Art. 5. – (1) Constituie contravenţie 

silvică depăşirea posibilităţii de produse 
principale, inclusiv ca urmare a 
recoltării produselor accidentale I sau 
depăşirea volumului decenal din 
lucrări de conservare, stabilit de 
amenajamentul silvic, după efectuarea 
precomptărilor şi fără existenţa unei 
aprobări legale în acest sens, şi se 
sancţionează după cum urmează: 

    a) cu amendă de la 5.000 lei până la 
8.000 lei depăşirea volumului cu un 
procent situat între 1% - 5% din 
posibilitate; 

    b) cu amendă de la 8.000 lei până la 
12.000 lei depăşirea volumului cu un 
procent situat între 5,1% şi 10% din 
posibilitate; 

    c) cu amendă de la 12.000 lei până 
la 20.000 lei depăşirea volumului cu un 
procent situat între 10,1% şi 25% din 
posibilitate; 

    d) cu amendă de la 20.000 lei până 
la 30.000 lei depăşirea volumului cu un 
procent de peste 25% din posibilitatea 
legală. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.La articolul 5, după 
litera b) se introduc două 
noi litere, lit.b1) şi b2), cu 
următorul cuprins: 
„b1) lipsa nejustificată a 
proprietarului şi/sau 
administratorului la recepţia 
lucrărilor de amenajare a 

cuprins: 
„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.” 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 

termenul de 
posibilitate; 

Pentru  a se face o 
deosebire la 
sancţionarea 
complementară, in 
raport cu  importanţa 
funcţiilor atribuite 
pădurii şi pentru ca 
statul să se poată 
constitui ca parte 
civilă în proces. 

 
Reglementare 

distinctă pentru 
recoltarea masei 
lemnoase prin lucrări 
de conservare 
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(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se 

aplică personalului silvic cu atribuţii 
în acest sens, conform fişei postului 
sau, în lipsa fişei postului, se aplică 
şefului ocolului silvic. 
 

    (3) Constituie contravenţie silvică şi 
se sancţionează cu amendă de la 5.000 
lei până la 10.000 lei neprecomptarea de 
către ocoalele silvice care asigură 
administrarea sau serviciile silvice, din 
posibilitatea de produse principale, a 
volumului produselor accidentale I, a 
căror recoltare este avizată/aprobată în 
condiţiile legii, precum şi a volumului 
rezultat în urma tăierilor ilegale în anul 
precedent; sancţiunea se aplică 
personalului silvic cu atribuţii în acest 
sens conform fişei postului sau, în lipsa 
fişei postului, se aplică şefului ocolului 

pădurilor; 
b2) elaborarea altui 
amenajament silvic, cu 
încălcarea prevederilor 
art.20 alin.(4) din Legea 
nr.46/2008 – Codul silvic, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
sancţiunea se aplică şefului 
ocolului silvic care asigură 
administrarea sau 
proprietarului, în cazul 
asigurării serviciilor 
silvice.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se 
aplică administratorului fondului 
forestier proprietate publică a statului 
sau ocolului silvic de regim, după caz.” 

 
 
 
10. La articolul 5, alineatul (3) se 
abrogă. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dubla reglementare, 
prevederea se 
regaseste şi la art.6 lit 
e) 
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silvic. 
 
 
   (4) Personalul silvic care a autorizat 

spre exploatare masă lemnoasă în 
condiţiile alin. (1), după efectuarea 
precomptărilor, pe lângă plata 
amenzii, are obligaţia achitării unei 
sume egale cu suma rezultată ca 
produs dintre volumul cu care s-a 
depăşit posibilitatea decenală de 
produse principale, inclusiv ca urmare 
a recoltării produselor accidentale I, 
şi/sau volumul decenal din lucrări de 
conservare şi preţul mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior, 
în vigoare la data producerii faptei. 
Suma se depune în fondul de ameliorare 
a fondului funciar cu destinaţie silvică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 
până la 8.000 lei aprobarea actului de 
punere în valoare sau autorizarea spre 
exploatare a produselor accidentale I, în 
situaţiile în care reglementările specifice 
stabilesc obligativitatea aprobării 
modificării prevederilor 
amenajamentului silvic şi pentru care nu 
există această aprobare. Sancţiunea se 

 
11. La articolul 5, alineatele (4) și (5)  
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(4) Administratorul fondului forestier 
proprietate publică a statului sau 
ocolul silvic de regim, după caz, care a 
autorizat spre exploatare masă lemnoasă 
prin care s-a depăşit posibilitatea în 
condiţiile alin. (1), pe lângă plata 
amenzii, are obligaţia achitării 
contravalorii funcţiilor pădurii 
nerealizate, care se calculează ca produs 
dintre volumul cu care s-a depăşit 
posibilitatea, inclusiv ca urmare a 
recoltării produselor accidentale I, preţul 
mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, în vigoare la data 
producerii faptei şi factorului de 
multiplicare a cărui valoare este de:  

a) 0,5 pentru pădurile încadrate în 
tipul funcţional T V şi T VI; 

b) 0,7 pentru pădurile încadrate în 
tipul funcţional T III  şi T IV. 

    Suma se face venit la fondul de 
ameliorare a fondului funciar cu 
destinaţie silvică.” 
    (5) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amenda de la 2.000 lei 
pana la 5.000 lei autorizarea spre 
exploatare a produselor accidentale I, în 
situaţiile în care documentaţia necesară 
aprobării modificării prevederilor 
amenajamentului silvic nu este avizată de 
structura teritorială de specialitate a 
autorității publice centrale care răspunde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru claritatea 
textului şi pentru 
punerea în 
concordanţă cu 
prevederile Codului 
silvic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare 

distinctă pentru 
recoltarea masei 
lemnoase prin lucrări 
de conservare 
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aplică persoanelor care au aprobat sau 
au autorizat spre exploatare produse 
accidentale I. 

 
 

 
 

 
(6) –    b) depăşirea posibilităţii anuale 
de produse principale, inclusiv ca 
urmare a recoltării produselor 
accidentale I şi/sau a volumului anual 
din lucrări de conservare, 
multiplicată cu numărul de ani de 
aplicare a amenajamentului silvic, în 
alte condiţii decât cele prevăzute de art. 
59 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
Sancţiunea se aplică personalului 
silvic cu atribuţii în acest sens 
conform fişei postului sau, în lipsa 
fişei postului, se aplică şefului 
ocolului silvic; 

 
 

    
 
 c) elaborarea unui amenajament silvic 

înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a celui existent cu încălcarea 
normelor tehnice elaborate conform 
prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea 
nr. 46/2008, republicată, cu modificările 
ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului 
ocolului silvic şi fiecărei persoane 
semnatare a procesului-verbal al 
şedinţei de preavizare a temei de 
proiectare – conferinţa I de amenajare şi 

de silvicultură la data autorizării spre 
exploatare. Sancțiunea se aplică 
persoanelor care au autorizat spre 
exploatare produse accidentale I.” 
 
12. La articolul 5 alineatul (6),  literele 
b) – c) și alineatele (7) și (8) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 

„b) depăşirea prin recoltare în alte 
condiţii decât cele prevăzute de art. 59 
alin. (3) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, fără aprobarea 
legală a volumului de produse principale 
posibil de recoltat; depăşirea se 
calculează ca diferenţă dintre suma 
volumelor recoltate în perioada de 
aplicare a amenajamentului silvic aprobat 
sau pentru care s-a organizat şedinţa de 
preavizare a soluţiilor tehnice – 
conferinţa a II-a de amenajare şi 
posibilitatea anuală cumulată de produse 
principale, rezultată ca produs dintre 
posibilitatea anuală de produse principale 
şi numărul de ani de aplicare a 
amenajamentului silvic; 
c)elaborarea unui amenajament silvic 
înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate a celui existent cu încălcarea 
normelor tehnice elaborate conform 
prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Sancţiunea se 
aplică fiecărei persoane semnatare a 
procesului-verbal al ședinței de 
preavizare a temei de proiectare – 
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al şedinţei de preavizare a soluţiilor 
tehnice – conferinţa a II-a de amenajare. 

------------ 
       (7) Nu se sancţionează ca depăşire 

de posibilitate anuală volumul de masă 
lemnoasă recoltat în condiţii legale, 
dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

    a) volumul rezultă prin aplicarea 
tratamentelor la nivel de arboret şi se 
încadrează în cel mult 10% din 
posibilitatea anuală; 

    b) ocolul silvic care asigură 
administrarea sau serviciile silvice 
emite autorizaţia de exploatare numai 
după verificarea actului de punere în 
valoare de către garda forestieră 
competentă teritorial. 

    (8) Personalul silvic care a autorizat 
spre exploatare masă lemnoasă în 
condiţiile alin. 6 lit. b), după efectuarea 
precomptărilor, pe lângă plata amenzii, 
are obligaţia achitării unei sume egale 
cu suma rezultată ca produs dintre 
volumul cu care s-a depăşit posibilitatea 
anuală de produse principale, inclusiv 
ca urmare a recoltării produselor 
accidentale I, şi/sau volumul anual din 
lucrări de conservare şi preţul mediu al 
unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior, în vigoare la data producerii 
faptei. Suma se depune în fondul de 
ameliorare a fondului funciar cu 
destinaţie silvică. 

(OUG nr. 51/2016) 

conferinţa I de amenajare şi al ședinței de 
preavizare a soluţiilor tehnice – 
conferința a II-a de amenajare. 
------- 
      (7) Dacă volumul recoltat anual dintr-
o subunitate de gospodărire provenit din 
arborete în care este asigurată regenerarea 
naturală conform  prevederilor legale, 
depășește cu cel mult 10% posibilitatea 
anuală stabilită la nivelul subunităţii 
respective, cu încadrarea în posibilitate, 
fapta nu constituie contravenție aşa cum 
este prevăzut la alin. (6) lit. b); în 
situaţia în care volumul de recoltat 
conform prevederilor amenajamentului 
silvic este amplasat într-o singură unitate 
amenajistică, acesta poate fi recoltat 
integral, prin depăşirea posibilității 
anuale, situaţie în care nu se aplică 
contravenție silvică.” 
     (8) Constituie contravenţie silvică 
recoltarea prin lucrări de conservare la 
nivelul de subunitate de gospodărire a 
unui volum mai mare decât volumul 
prevăzut pentru lucrări de conservare pe 
perioada de aplicare a amenajamentului 
silvic, fără existenţa unei aprobări legale 
în acest sens, și se sancţionează după cum 
urmează:  

a) cu avertisment dacă depăşirea 
reprezintă până la 3% din volumul 
prevăzut; 

b) cu amendă de la 5.000 lei până la 
10.000 lei dacă depăşirea reprezintă 
3,1% - 10% din volumul prevăzut; 

c) cu amendă de la 10.000 lei până la 

 
 
Din punct de vedere 

tehnic, spre deosebire 
de posibilitate, 
volumul de extras prin 
lucrări de conservare 
nu se calculează cu 
exactitate ci se 
estimează, pe baza 
unor proporţii 
(procente) de extras. 
De asemenea, cu 
ocazia lucrărilor de 
amenajare şi de 
stabilire a acestor 
proporţii, nu se fac 
nici un fel de 
determinări şi 
inventarieri pe teren, 
astfel încât volumul 
care rezultă efectiv la 
punerea în valoare 
poate fi diferit de cel 
estimat de 
amenajament, în 
condiţii de deplină 
legalitate şi 
obiectivitate. În 
concluzie, propunem 
eliminarea sancţiunii 
pentru depăşirea 
volumului de extras 
prin lucrări de 
conservare, pentru 
aceste argumente 
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20.000 lei dacă depăşirea reprezintă 
10,1% - 25% din volumul prevăzut; 

d) cu amendă de la 20.000 lei până la 
30.000 lei dacă depăşirea reprezintă 
peste 25% din volumul prevăzut.” 

 
 
13. La articolul 5, după alineatul (8) se 
introduce un nou alineat, alineatul (9) 
cu următorul cuprins: 

„(9) Constituie contravenţie silvică şi 
se sancţionează cu amendă de la 3.000 
lei până la 6.000 lei depășirea cu peste 
50% a procentului de extras prin 
lucrări de conservare stabilit prin 
amenajamentul silvic la nivel de 
arboret.” 

strict de ordin tehnic. 
De observat şi 
incoerenţa textului 
OUG 51/2016, 
întrucât lit. a) – d) se 
referă numai la 
posibilitate, care 
exclude lucrările de 
conservare. 

 

8.   
 
 
Art. 51. – Constituie contravenţii 

silvice şi se sancţionează cu amendă de 
la 20.000 lei până la 30.000 lei 
următoarele fapte: 

 
 

a) aprobarea sau autorizarea 
spre exploatare de către şeful ocolului 
silvic a actelor de punere în valoare de 
produse accidentale 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, 
conform legii; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. La articolul 51, partea 
introductivă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„ Art. 51. – Constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu amendă de la 
2.000 lei până la 5.000 lei următoarele 
fapte:” 
 
 
15. La articolul 51, litera a) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Problematica se 
regăseşte la lit. b) 
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b) aprobarea sau autorizarea spre 

exploatare a actelor de punere în 
valoare de produse accidentale, altele 
decât cele rezultate din defrişările legal 
aprobate sau cele aferente instalaţiilor 
de scos-apropiat, fără notificarea 
structurii teritoriale de specialitate a 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură şi fără avizul 
acesteia. Avizul se emite în maximum 
15 zile lucrătoare de la data 
înregistrării notificării, numai pentru 
acele acte de punere în valoare care 
au fost verificate pe teren, în baza 
notei de constatare realizate în urma 
verificărilor, cel puţin în ceea ce 
priveşte amplasamentul şi natura 
produsului, comparativ cu 
informaţiile înscrise în actul de 
punere în valoare prin care se 
propune avizarea; 
    c) punerea în valoare, ca produse de 

igienă sau produse accidentale, a 
arborilor care nu sunt afectaţi de factori 
abiotici sau biotici. Sancţiunea se aplică 
persoanelor care au pus în valoare astfel 
de produse lemnoase. 

 
(OUG 51/2016) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. La articolul 51, literele b) şi c) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„b) aprobarea sau autorizarea spre 
exploatare a actelor de punere în valoare 
de produse accidentale, altele decât cele 
rezultate din defrişările legal aprobate sau 
cele aferente instalaţiilor de scos-
apropiat, fără notificarea structurii 
teritoriale de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură, cu/fără avizul acesteia, după 
caz; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 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, persoana vinovată are 
obligaţia achitării contravalorii 

Pentru claritatea 
textului 
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2. La articolul 6, după 
litera d) se introduce o 
nouă literă, lit. d1), cu 
următorul cuprins: 
„d1) neprecomptarea, de 
către ocoalele silvice care 
asigură administrarea sau 
serviciile silvice, din 
posibilitatea de produse 
principale, a volumului 
produselor accidentale I a 
căror recoltare este 
avizată/aprobată în 
condiţiile legii, precum şi a 
volumului rezultat în urma 
tăierii ilegale, în anul 
precedent, în unitatea de 
producţie şi protecţie; 
sancţiunea se aplică şefului 
de ocol.” 

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.” 
 
 
Se elimină.  

9.  Art. 6. –  
 
e) neprecomptarea de către ocoalele 
silvice care asigură administrarea sau 
serviciile silvice, din posibilitatea de 
produse principale, a volumului 

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

17. La articolul 6,  litera e) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
„e) compensarea volumului de recoltat 
prevăzut de amenajamentul silvic din 
unităţi amenajistice inaccesibile cu 
volume echivalente din unităţi 

 
 
Este sancţiune 
administrativă 
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produselor accidentale I, a căror 
recoltare este avizată/aprobată în 
condiţiile legii, precum şi a volumului 
rezultat în urma tăierilor ilegale în anul 
precedent. Sancţiunea se aplică 
personalului silvic cu atribuţii în acest 
sens conform fişei postului sau, în lipsa 
fişei postului, se aplică şefului ocolului 
silvic; 
 
 
 
 
 
f) neelaborarea de către 
proprietar/deţinător, în condiţiile legii, a 
unui amenajament silvic pentru fondul 
forestier aflat în proprietate/deţinere. 

 
(OUG 51/2016 ) 

amenajistice accesibile, cu excepția 
produselor accidentale I, de către 
ocoalele silvice care asigură 
administrarea sau serviciile silvice, din 
posibilitatea de produse principale, a 
volumului produselor accidentale I, a 
căror recoltare este avizată/aprobată 
în condițiile legii, precum și a 
volumului rezultat în urma tăierilor 
ilegale în anul precedent. Sancțiunea se 
aplică personalului cu atribuții în acest 
sens conform fişei postului sau, în lipsa 
fişei postului, se aplică şefului ocolului 
silvic;” 
    

18. La articolul 6, litera f) se abrogă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pentru claritatea 
textului 

10.   
 
 
 
 
 
 

------- 

3. La articolul 7 alineatul 
(1), după litera f) se 
introduce o nouă literă, 
lit.f1), cu următorul 
cuprins: 
„f1) neasigurarea pazei 
pădurilor de către 
proprietari sau moştenitorii 
acestora, după caz.” 
 

 
Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.  
---------- ------------- 

19. La articolul 7, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4) 
cu următorul cuprins: 
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   „(4) Constituie contravenţii silvice şi 
se sancţionează cu amendă de la 2.000 
lei până la 5.000 lei neîmpădurirea de 
către ocolul silvic care asigură 
administrarea/serviciile silvice, în 
termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
a suprafețelor de pădure afectate de 
incendii, în limita fondului de 
conservare și regenerare a pădurilor, 
constituit conform legii.” 
 

12.       
 

 
Art. 8. – (1) Constituie contravenţii 

silvice următoarele fapte: 
a)tăierea, ruperea sau scoaterea din 
rădăcini a arborilor, fără drept, precum 
şi distrugerea ori vătămarea de arbori, 
puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din 
fondul forestier naţional sau tăierea, 
ruperea sau scoaterea din rădăcini a 
arborilor, fără drept, precum şi 
distrugerea ori vătămarea de arbori de 
pe terenurile cu vegetaţie forestieră din 
afara fondului forestier naţional, dacă 
valoarea prejudiciului, stabilită potrivit 
legii, este de până la de 5 ori preţul 
mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior. Se exceptează 
seminţişul utilizabil vătămat în 
parchetele autorizate la exploatare în 
limitele de suprafaţă admise, 
prevăzute în instrucţiunile privind 

4. Articolul 8 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.8 – (1) Constituie 
contravenţii silvice 
următoarele fapte: 
a) tăierea, ruperea sau 
scoaterea din rădăcini a 
arborilor, fără drept, precum 
şi distrugerea ori vătămarea 
de arbori, puieţi sau lăstari, 
din fondul forestier naţional 
sau de pe terenurile cu 
vegetaţie forestieră din afara 
fondului forestier naţional, 
dacă valoarea prejudiciului 
adus pădurii, stabilită 
conform legii, este de până 
la de 5 ori preţul mediu al 
unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, la data 
constatării faptei, dacă nu 
sunt întrunite elementele 

20.La articolul 8 alineatul (1), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Partea introductivă – Nemodificată 
 
 
„a) tăierea, ruperea sau scoaterea din 

rădăcini a arborilor, fără drept,  precum şi 
distrugerea ori vătămarea de arbori, 
puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din 
fondul forestier naţional sau tăierea, 
ruperea sau scoaterea din rădăcini a 
arborilor, fără drept, precum şi 
distrugerea ori vătămarea de arbori de pe 
terenurile cu vegetaţie forestieră din afara 
fondului forestier naţional, dacă valoarea 
prejudiciului, stabilită potrivit legii, este 
de până la de 5 ori preţul mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior. 
Se exceptează prejudiciile rezultate prin 
lucrările de exploatare forestieră, aşa cum 
sunt definite de Legea nr.46/2008, 
republicată, cu modificările și 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

termenele, modalităţile şi perioadele 
de colectare, scoatere şi transport al 
materialului lemnos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

constitutive ale infracţiunii 
prevăzute la art.108 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr.46/2008, 
cu modificările şi 
completările ulterioare.  Se 
exceptează seminţişul 
utilizabil vătămat în 
parchetele autorizate la 
exploatarea în limitele 
admise prevăzute în 
instrucţiunile privind 
termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al 
materialului lemnos, 
aprobate în condiţiile legii; 
b) sustragerea ori însuşirea 
fără drept a materialului 
lemnos, a puieţilor ori 
lăstarilor din fondul 
forestier naţional sau de pe 
terenurile cu vegetaţie 
forestieră din afara fondului 
forestier naţional, dacă 
valoarea prejudiciului, 
stabilită conform legii, este 
de până la 5 ori preţul mediu 
al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, la data 
constatării faptei. 
(2) Faptele prevăzute la 
alin.(1) se sancţionează cu 
emendă de la 1.500 lei la 
2.500 lei.” 
 

completările ulterioare, care nu 
reprezintă tăieri ilegale.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) Se elimină.  
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(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) se 
produc în păduri încadrate în tipul I 
funcţional – TI sancţiunile prevăzute la 
alin. (2) se triplează. 
 
 
 

(4) Autorizarea spre exploatare a 
partizilor amplasate în arborete 
încadrate în tipul I funcţional – TI fără 
aprobări legale sau în arborete care 
îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate 
ca păduri virgine sau cvasivirgine 
conform prevederilor în vigoare 
constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 20.000 lei 
la 30.000 lei. 

 
(OUG 51/2016) 

21. La articolul 8, alineatul (3) se 
abrogă. 
 
 
 
22. La articolul 8, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Constituie contravenţie silvică şi 
se sancţionează cu amendă de la 20.000 
lei la 30.000 lei, autorizarea spre 
exploatare a partizilor amplasate în 
arborete încadrate în tipul I funcţional 
– TI, fără aprobări legale sau în 
arborete care îndeplinesc condiţiile de 
a fi încadrate ca păduri virgine sau 
cvasivirgine conform prevederilor în 
vigoare.” 
 

Punerea in acord cu 
Codul silvic care 
prevede dublarea 
sanctiunilor 

 
 
 
Pentru claritate şi 

precizie; 

13.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La articolul 9, după 
litera e) se introduc patru 
litere noi, lit.e1) – e4), cu 
următorul cuprins: 
„e1) accesul persoanelor în 
fondul forestier naţional, cu 
autovehicule, motociclete, 
ATV-uri sau mopede, fără 
acordul scris al 
proprietarului iar, în cazul 
pădurii proprietate publică  
a statului, fără acordul 
administratorului; 
e2) accesul persoanelor în 
fondul forestier naţional, în 
afara zonelor sau căilor de 
acces amenajate ori a 

Se elimină.  
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Art. 9. –  
    f) accesul persoanelor în fondul 

forestier naţional cu autovehicule 
nedestinate transportului masei 
lemnoase, fără acordul scris al 
proprietarului sau administratorului. 

 

traseelor marcate, cu 
excepţia proprietarilor, 
administratorilor, 
prestatorilor şi a 
reprezentanţilor autorităţilor 
cu atribuţii în exercitarea 
controlului aplicării 
regimului silvic; 
e3) deversarea apelor uzate 
şi/sau depozitarea de 
deşeuri, aşa cum sunt 
definite în Legea 
nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor, cu modificările 
ulterioare, pe terenurile 
forestiere şi în albiile 
cursurilor de apă din fondul 
forestier; 
e4) accesul persoanelor în 
fondul forestier naţional, cu 
mijloace şi unelte destinate 
exploatării şi transportului 
materialului lemnos, fără să 
deţină autorizaţie valabilă 
de exploatare a masei 
lemnoase sau fără acordul 
scris al proprietarului sau 
administratorului fondului 
forestier, după caz.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
23. La articolul 9, litera f) se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
„f) accesul oricărui autovehicul în 

fondul forestier naţional, fără acordul 
scris al proprietarului sau 
administratorului, cu excepţia 
autovehiculelor din dotarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajută la activitatea de 
pază a pădurii şi 
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personalului cu atribuţii de control 
prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci 
când personalul se găseşte în misiune, a 
autovehiculelor destinate transportului 
masei lemnoase din exploatările 
autorizate, a celor din dotarea 
administratorilor de fond forestier şi a 
gestionarilor fondurilor de vânătoare, 
a specialiștilor care elaborează studiile 
de includere în Catalogul național al 
pădurilor virgine și cvasivirgine, 
personalului  custozilor și 
administratorilor  arilor naturale 
protejate.” 

asigurării linistei 
animalelor sălbatice; 

14.      Art. 11. –  
 

b)refuzul persoanelor care desfăşoară 
activităţi în fondul forestier naţional sau 
în vegetaţia forestieră din afara acestuia 
de a participa, la solicitarea personalului 
silvic, la acţiunile de stingere a 
incendiilor; 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. La articolul 11, după 
litera d) se introduce o 
nouă literă, lit.d1), cu 
următorul cuprins: 
„d1) spălarea produselor de 

24. La articolul 11, litera b) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) refuzul persoanelor care desfăşoară 
activităţi în fondul forestier naţional sau 
în vegetaţia forestieră din afara acestuia 
de a participa, la solicitarea personalului 
silvic, personalului din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi 
Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române, la acţiunile de 
stingere a incendiilor.” 

 
 
Se elimină.  

 
 

Solicitare din partea 
MAI  
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natură animală în regim 
industrial sau a 
autovehiculelor de orice fel 
în apele curgătoare sau 
stătătoare din fondul 
forestier naţional.” 
 

15.      
 
 
 
 Art. 12. – Constituie contravenţii 

silvice şi se sancţionează cu amendă de 
la 500 lei până la 800 lei următoarele 
fapte: 
------- 

    e) trecerea animalelor domestice 
neînsoţite prin fondul forestier, fără 
aprobare legală; 

 
 
 
 
 
 
    f) aruncarea sau depozitarea în 

fondul forestier naţional a reziduurilor 
menajere, industriale, petroliere sau 
rezultate din prelucrarea lemnului, a 
substanţelor chimice, a apei sărate şi a 
altor substanţe; 

 
 

 (OUG 51/2016) 

7. La articolul 12, litera e) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
------  
 
 
„e) pătrunderea, trecerea, cu 
încălcarea prevederilor 
art.53 alin.(5) şi/sau (6) din 
Legea nr.46/2008 – Codul 
silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau 
lăsarea fără supraveghere a 
animalelor domestice prin 
fondul forestier naţional.” 

 
 
---------- 

25. La articolul 12, partea 
introductiva și literele e) și f) se  
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„Art. 12. – Constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei până la 2.000 lei următoarele 
fapte:” 
---------- 
    e) trecerea animalelor domestice 
însoţite sau neînsoţite prin fondul 
forestier, fără aprobare legală. Sancţiunea 
se aplică însoţitorului turmei, dacă 
animalele sunt însoţite, sau 
proprietarului, dacă animalele sunt 
neînsoţite.” 
 
 
   f) aruncarea sau depozitarea în fondul 
forestier naţional a reziduurilor menajere, 
industriale, petroliere sau rezultate din 
prelucrarea lemnului, a substanţelor 
chimice şi a apei sărate. În acest caz se 
aplică şi sancţiunea complementară de 
obligare a contravenientului de a aduce 
terenul de îndată la starea iniţială pe 
cheltuiala sa.”  
 
 

 
 
 
 
Pentru claritate şi 

precizie; 
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16.   
 
Art. 13. – (1)  
a) neexecutarea de către ocolul silvic 

care asigură administrarea sau serviciile 
silvice pentru fondul forestier respectiv, 
după caz, a lucrărilor de regenerare 
artificială şi de completare a 
regenerărilor naturale, în termen de cel 
mult două sezoane de la tăierea unică, 
definitivă, după tăierile ilegale pe 
suprafeţe compacte, inclusiv a tăierilor 
accidentale pe suprafeţe compacte de 
minimum 0,5 hectare fără derogări de la 
prevederile amenajamentului silvic, sau 
a terenurilor oferite în compensarea 
terenurilor scoase definitiv din fondul 
forestier naţional, în limita fondului de 
conservare şi regenerare a pădurilor, 
constituit conform legii. În situaţia 
existenţei unui contract de servicii 
silvice pentru fondul forestier al unui 
proprietar, fondul de conservare şi 
regenerare a pădurilor se constituie la 
nivelul ocolului silvic; 
b) neexecutarea de către ocolul silvic 
care administrează fondul forestier 
respectiv, după caz, a lucrărilor de 
împădurire în terenurile destinate 
împăduririi şi/sau în cele intrate cu acte 
legale în fondul forestier în perioada de 
aplicare a amenajamentului, în limita 
fondului de conservare şi regenerare a 
pădurilor, constituit conform legii; 
 
c)nerespectarea compoziţiilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  La articolul 13 alineatul (1), 
literele a) – d) şi f) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

„a) neefectuarea în două sezoane de 
vegetație a  lucrărilor de regenerare 
artificială sau de completare a 
regenerării naturale, de către 
proprietar/administrator prestator de 
servicii silvice,  a  terenurilor  pe care 
s-au realizat tăieri ilegale pe suprafețe 
compacte, tăieri accidentale pe 
suprafețe compacte de minimum 0,5 
hectare fără derogări de la prevederile 
amenajamentului silvic, sau a 
terenurilor oferite în compensarea 
terenurilor scoase definitiv din fondul 
forestier național, în termen de doi ani 
de la somație/aprobare. În situaţia în 
care legea obligă la constituirea 
fondului de conservare și regenerare a 
pădurilor, acesta este utilizat la 
efectuarea lucrărilor de regenerare; 
 
 
b) neexecutarea de către proprietar sau 
de către ocolul silvic care asigură 
administrarea lucrărilor de 
împădurire în terenurile destinate 
împăduririi  în limita fondului de 
conservare și regenerare a pădurilor, 
și/sau în cele intrate cu acte legale în 
fondul forestier în vederea împăduririi 
în perioada de aplicare a 
amenajamentului; 
  c) neîncadrarea proporţiei  
speciei/speciilor  principale din 

Din punct de vedere 
tehnic, silvicultural, 
realizarea compoziţiei 
ţel a unui arboret se 
urmăreşte prin toate 
lucrările tehnice 
silvice care se 
realizează în toate 
stadiile de dezvoltare 
a arboretului respectiv 
(prin promovarea şi 
dezvoltarea 
regenerării naturale, 
prin împăduriri şi 
completarea 
regenerării naturale, 
prin lucrări de 
îngrijire şi conducere 
– degajări, curăţiri, 
rărituri, etc.). Ca 
urmare, din punct de 
vedere tehnic, fapta 
sancţionabilă trebuie 
să se refere la situaţia 
speciei/speciilor 
principale de bază 
dintr-o compoziţie de 
regenerare (la 
încheierea stării de 
masiv) şi trebuie 
admisă o toleranţă 
reală şi rezonabilă 
(10%), întrucât chiar 
şi metodele de 
determinare a 
compoziţiei admit o 
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regenerare prevăzute în amenajamentele 
silvice sau în studiile de specialitate 
aprobate; 
 
 
d)neachitarea anticipată predării-
primirii terenului pentru care a fost 
aprobată scoaterea definitivă/ocuparea 
temporară din fondul forestier naţional a 
obligaţiilor băneşti prevăzute de Legea 
nr. 46/2008, republicată, cu modificările 
ulterioare. În cazul predării de către 
ocolul silvic către beneficiarul scoaterii 
definitive sau în cazul ocupării 
temporare din fondul forestier a 
suprafeţei aprobate, fără ca beneficiarul 
să achite anticipat toate obligaţiile 
băneşti prevăzute de legislaţia în 
vigoare, şeful ocolului silvic are 
obligaţia să achite aceste obligaţii 
băneşti. Achitarea obligaţiilor băneşti 
este direct executorie, fără alte 
formalităţi prealabile, depunerea 
sumelor făcându-se în conturile 
prevăzute de legislaţia în vigoare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) neconstituirea şi/sau nealimentarea de 
către administratorul fondului forestier 
sau de către proprietarii de fond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compoziţiile de regenerare în 
intervalul prevăzut de normele tehnice  
privind regenerarea pădurilor sau în 
proiectele tehnice/studiile de 
specialitate aprobate; 
  d) neachitarea anticipată predării-
primirii terenului pentru care a fost 
aprobată scoaterea definitivă/ocuparea 
temporară din fondul forestier național a 
obligațiilor bănești prevăzute de Legea 
nr. 46/2008, republicata, cu modificările 
și completările ulterioare. În cazul 
predării de către ocolul silvic către 
beneficiarul scoaterii definitive sau în 
cazul ocupării temporare din fondul 
forestier a suprafeței aprobate, fără ca 
beneficiarul să achite anticipat toate 
obligațiile bănești prevăzute de legislația 
în vigoare, persoanele care au semnat 
procesul-verbal de predare-primire în 
calitate de predători au obligația să 
achite aceste obligații bănești, în sume 
egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare 
persoană se face prin decizie a 
conducătorului structurii teritoriale de 
specialitate a autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură. 
Achitarea obligațiilor bănești este direct 
executorie, fără alte formalități 
prealabile, depunerea sumelor făcându-se 
în conturile prevăzute de legislația în 
vigoare; 
  ---------- 
f) neconstituirea şi/sau nealimentarea de 
către administratorul fondului forestier 
sau de către proprietarii de fond forestier 

astfel de toleranţă. 
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forestier a fondului de conservare şi 
regenerare a pădurilor în condiţiile legii. 
Sancţiunea se aplică şefului ocolului 
silvic care asigură administrarea sau 
proprietarului, în situaţia în care acesta 
are încheiat contract de servicii silvice. 

 
(OUG 51/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 6, după 
litera d) se introduce o 
nouă literă, lit. d1), cu 
următorul cuprins: 
„d1) neprecomptarea, de 
către ocoalele silvice care 
asigură administrarea sau 
serviciile silvice, din 
posibilitatea de produse 
principale, a volumului 
produselor accidentale I a 
căror recoltare este 
avizată/aprobată în 
condiţiile legii, precum şi a 
volumului rezultat în urma 
tăierii ilegale, în anul 
precedent, în unitatea de 
producţie şi protecţie; 
sancţiunea se aplică şefului 
de ocol.” 
 
 
8. La articolul 13, după 
litera c) se introduc patru 
noi litere, lit.c1) – c4), cu 
următorul cuprins: 
„c1) nerespectarea normelor 
şi a tehnologiilor de plantare 
a puieţilor; 

a fondului de conservare și regenerare a 
pădurilor. Sancţiunea se aplică 
administratorului pentru fondul 
forestier proprietate publică a statului 
sau proprietarului, în situaţia în care 
acesta are încheiat contract de servicii 
silvice.” 
 
Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină. 
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c2) neefectuarea lucrărilor 
privind stabilirea 
procentului de prindere a 
puieţilor; 
c3) neefectuarea lucrărilor 
privind controlul anual al 
regenerărilor anuale; 
c4) neexecutarea/executarea 
necorespunzătoare a 
lucrărilor de întreţinere a 
regenerărilor conform 
proiectului tehnic sau 
normelor tehnice privind 
compoziţii, scheme şi 
tehnologii de regenerare a 
pădurilor şi de împădurire a 
terenurilor degradate, 
aprobate în condiţiile legii; 
sancţiunea se aplică şefului 
ocolului silvic care asigură 
administrarea fondului 
forestier, proprietarului 
terenului forestier sau 
administratorului societăţii 
prestatoare care execută 
aceste lucrări, după caz.” 
 

17.         
 
 
  Art.14. – (1) Constituie contravenţii 

silvice, dacă nu sunt întrunite 
elementele constitutive ale unei 
infracţiuni, şi se sancţionează cu 
amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei 
şi cu suspendarea pentru o perioadă 

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

27. La articolul 14, partea introductivă 
a alineatului (1) și literele a)-c) și 
partea introductivă a alineatului (1) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„Art. 14.- (1) Constituie contravenţie 
silvică, dacă nu sunt întrunite elementele 
constitutive ale infracţiunii, şi se 
sancţionează cu amendă de la 4.000 lei 

Textul actual este 
extrem de interpretabil 
şi imprecis. Fapta 
trebuie delimitată într-
un mod foarte exact, 
întrucât sub titulatura 
de „punere în 
valoare” se pot 
înţelege toate 
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de maximum 15 zile a activităţii în 
parchetul respectiv a operatorului 
economic atestat pentru lucrări de 
exploatare forestieră următoarele 
fapte: 
a)verificarea, aprobarea, modificarea 
sau casarea unui act de punere în 
valoare cu încălcarea normelor tehnice 
silvice şi/sau a prevederilor legale; 

 
 
 
 
 

b)efectuarea serviciului public de 
punere în valoare a masei lemnoase de 
către ocoale silvice la proprietarii de 
fond forestier şi/sau vegetaţie forestieră 
din afara fondului forestier care nu au 
încheiat contracte de prestări servicii 
silvice/administrare/prestaţie silvică în 
condiţiile legii ori ale căror astfel de 
contracte au fost suspendate sau au 
încetat fără asigurarea continuităţii; 
 
 
c)punerea în valoare a masei lemnoase 
cu încălcarea normelor tehnice specifice 
în vigoare; 
 
 
 
 
 
 
 

până la 8.000 lei: 
 
 
 
 
 
a) modificarea sau casarea unui act de 

punere în valoare cu încălcarea normelor 
tehnice silvice, care are ca rezultat 
producerea unui prejudiciu a cărui 
valoare este de până la 5 ori valoarea 
unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior. Prejudiciul se calculează ca 
produs între volumul care constituie 
prejudiciul şi preţul mediu a unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior;  

b) efectuarea serviciului public de 
punere în valoare a masei lemnoase de 
către ocoale silvice la proprietarii de fond 
forestier și/sau vegetație forestieră din 
afara fondului forestier care nu au 
încheiat contracte de prestări servicii 
silvice/administrare/prestație silvică în 
condițiile legii ori ale căror astfel de 
contracte au fost suspendate sau expiră 
anterior termenului de reprimire a 
parchetului; 
   c) constituirea actului de punere în 
valoare a masei lemnoase cu încălcarea 
normelor tehnice specifice în vigoare 
care are ca rezultat producerea unui 
prejudiciu a cărui valoare este de până 
la 5 ori valoarea unui metru cub de 
masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se 
calculează ca produs între volumul 
care constituie prejudiciul şi preţul 

operaţiunile, de la 
organizarea activităţii, 
întocmirea graficelor 
de punere în valoare, 
instruirea 
personalului, alegerea 
arborilor prin 
aplicarea 
tratamentelor şi a 
tehnicii lucrărilor de 
îngrijire, determinarea 
elementelor 
dendrometrice, 
calculul volumului 
masei lemnoase pe 
picior, verificarea şi 
aprobarea actelor de 
punere în valoare etc. 
Determinarea corectă 
a elementelor 
dendrometrice este 
segmentul cel mai 
important şi 
cuantificabil cu 
exactitate în tot acest 
flux, motiv pentru 
care considerăm că 
fapta trebuie să vizeze 
acest aspect. 
 
 
 
În primul rând, fapta 
nu este localizată în 
timp, întrucât 
amprenta 
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d)aplicarea indescifrabilă, ilizibilă sau 
necorespunzătoare a dispozitivelor 
speciale de marcat; 

 
 
    (2) În termen de 72 de ore de la data 

întocmirii procesului-verbal de 
contravenţie pentru faptele prevăzute la 
alin. (1), agentul constatator are 
obligaţia să înştiinţeze structura 
teritorială de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură, competentă teritorial, 
pentru realizarea unui control finalizat 
printr-un raport, prin care se stabilesc 
măsuri ce urmează a fi luate. 

 
(OUG 51/2016) 

mediu a unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior;” 
 
28. La articolul 14 alineatul (1),  litera 
d) se abrogă. 
 
 
 
29. La articolul 14, alineatul (2) se 
abrogă.  

dispozitivelor devine 
oricum ilizibilă după 
trecerea unui anumit 
interval de timp de la 
aplicare, în funcţie de 
condiţiile specifice 
locale – temperatură, 
umiditate etc. Pe de 
altă parte, nu se 
explicitează ce 
înseamnă 
indescifrabil/ ilizibil/ 
necorespunzător, ceea 
ce poate conduce la 
interpretări personale 
sau abuzuri din partea 
organului de control. 
Trebuie avut în vedere 
că, pe parcursul unei 
zile de lucru, o echipă 
de marcare aplică 
dispozitivul pe mii de 
arbori şi există 
posibilitatea obiectivă 
ca pe cel puţin un 
arbore organul de 
constatare să 
considere că 
dispozitivul s-a aplicat 
„necorespunzător”.  

18.    Art. 15. – (1)  
 
 

d)vânzarea prin licitaţie sau negociere a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică fără asigurarea 

 30. La articolul 15 alineatul (1), literele 
d) și f) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

d) vânzarea prin licitaţie sau negociere a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică fără asigurarea 
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volumului de masă lemnoasă pentru 
consumul propriu al unităţilor de interes 
local finanţate, integral sau parţial, de la 
bugetul de stat sau bugetul local, care 
nu desfăşoară activitate economică în 
sensul reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat, al 
persoanelor fizice, precum şi a 
necesarului pentru consumul propriu al 
administratorului fondului forestier 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale respective; 

 
------------ 
    f) exploatarea masei lemnoase de 

către operatori economici care nu deţin 
certificat de atestare pentru lucrări de 
exploatare forestieră valabil. 

 
(OUG 51/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volumului de masă lemnoasă pentru 
consumul propriu al unităţilor de interes 
local finanţate, integral sau parţial, de la 
bugetul de stat sau bugetul local, cu 
neîncadrarea în volumul aprobat cu 
această destinaţie, unități care nu 
desfăşoară activitate economică în sensul 
reglementărilor comunitare în domeniul 
ajutorului de stat, al persoanelor fizice, 
precum şi a necesarului pentru consumul 
propriu al administratorului fondului 
forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale respective; 
------------ 
  f) autorizarea spre exploatare a masei 
lemnoase sau continuarea exploatării 
de către operatorii economici care nu 
deţin certificat de atestare pentru lucrări 
de exploatare forestieră valabil, cu 
excepţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) 
şi (4) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.” 
 
 
31. La articolul 15 alineatul (1), după 
litera f) se introduc trei noi litere, 
literele g)-i), cu următorul cuprins: 

„g) autorizarea spre exploatare a 
masei lemnoase sau efectuarea de 
lucrări silvo-tehnice în suprafeţele 
pentru care este formulată notificare 
sau nu este emis aviz către ocoalele 
silvice/proprietari de către structurile 
teritoriale ale autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură  
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(2) Constituie contravenţie silvică şi se 

sancţionează cu amendă de la 10.000 lei 
până la 20.000 lei neîncadrarea în 
condiţiile prevăzute de art. 60 alin. (5) 
lit. c) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
sau s-a depăşit procentul prevăzut la art. 
60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, de 
către un operator economic/grup de 
operatori economici. Operatorul 
economic/grupul de operatori 
economici nu poate participa la 
licitaţiile/negocierile organizate în anul 
de producţie următor anului pentru care 
s-a constatat că nu s-a încadrat în 

cu privire la existenţa pădurilor care 
îndeplinesc criteriile de păduri virgine 
sau de păduri cvasivirgine şi care nu 
sunt incluse în Catalogul pădurilor 
virgine; 
     h) nerealizarea lucrărilor de 
depistare şi prognoză a atacurilor 
bolilor şi dăunătorilor pădurii, în 
conformitate cu normele tehnice 
privind protecţia pădurilor împotriva 
bolilor şi dăunătorilor. Sancţiunea se 
aplică administratorului; 
    i) neexecutarea lucrărilor necesare 
pentru prevenirea şi combaterea 
bolilor şi dăunătorilor pădurilor. 
Sancţiunea se aplică administratorului 
sau proprietarului, după caz.” 
 

32. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„(2) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei 
până la 20.000 lei  neprelucrarea masei 
lemnoase achiziţionate la nivelul 
prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
sau depăşirea prin achiziţie/procesare a  
procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) 
lit.f) din aceeaşi lege, de către un operator 
economic/grup de operatori economici. 
Operatorul economic/grupul de operatori 
economici nu poate participa la 
licitaţiile/negocierile organizate în anul 
de producţie următor anului pentru care 

 
 
 
 
 
Armonizare cu acte 
normative ce privesc 
padurile virgine şi 
cvasivirgine; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punere în acord cu 
prevederile art. 60 
alin.(5) din Legea nr. 
46/2008 Codul silvic 
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procentul prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. 
c) din Legea nr. 46/2008, republicată, 
cu modificările ulterioare, sau s-a 
depăşit procentul prevăzut la art. 60 
alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege. 

  
 (3) Volumul de masă lemnoasă 

achiziţionat anual de către operatorul 
economic/grupul de operatori 
economici cu care se depăşeşte 
procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. 
c) din Legea nr. 46/2008, republicată, 
cu modificările ulterioare, sau s-a 
depăşit procentul prevăzut la art. 60 
alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, se 
confiscă valoric, dacă nu există fizic. 

 
(OUG 51/2016) 

s-a constatat că nu s-a încadrat în 
procentul prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. 
c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
sau s-a depăşit procentul prevăzut la 
art.60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege. 
 (3) Volumul de materiale lemnoase sau 
contravaloarea acestora, dacă acestea 
nu pot fi identificate,  
achiziţionat/procesat sau neprocesat, 
după caz, anual de către operatorul 
economic/grupul de operatori economici 
cu care nu se realizează procentul 
prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
sau cu care s-a depăşit procentul prevăzut 
la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, 
se confiscă.” 

19.   
 
 
 
Art. 16. – (1) Constituie contravenţii 

silvice şi se sancţionează cu amendă de 
la 6.000 lei până la 10.000 lei 
următoarele fapte: 

 
a)exploatarea masei lemnoase din 
parchete fără autorizaţie de exploatare şi 
proces-verbal de predare-primire a 
parchetului. Dacă fapta contravenţională 
este săvârşită de către operatori 
economici atestaţi pentru exploatări 
forestiere, instituţia din care face parte 
agentul constatator care a constatat 

9. La articolul 16, partea 
introductivă şi literele a) şi 
c) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.16. – Următoarele 
fapte constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 lei până 
la 6.000 lei: 
a)exploatarea masei 
lemnoase din parchete fără 
autorizaţie de exploatare şi 
proces-verbal de predare-
primire a parchetului; dacă 
fapta contravenţională este 
săvârşită de către persoane 
juridice atestate pentru 

33.  La articolul 16 alineatul (1),  
literele a) şi b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
Partea introductivă – se elimină.  
 
 
 
 

a)exploatarea masei lemnoase din partizi 
contractate, fără autorizaţie de 
exploatare şi proces-verbal de predare-
primire a parchetului. Dacă fapta 
contravenţională este săvârşită de către 
operatori economici atestați pentru 
exploatări forestiere, instituţia din care 
face parte agentul constatator care a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă aplicarea unui 

contract a încetat şi nu 
a fost prelungit sau nu 
a fost încheiat un nou 
contract, ne aflăm în 
situaţia neîncheierii 
unui contract, situaţie 
deja prevăzută de 



 34 

fapta solicită Comisiei de atestare a 
operatorilor economici pentru lucrări de 
exploatare forestieră sancţiunea 
retragerii certificatului de atestare, în 
condiţiile legii. Materialele lemnoase 
rezultate în urma exploatării se confiscă. 
 
 
b)exploatarea masei lemnoase din 
parchete în afara termenelor prevăzute 
în autorizaţia de exploatare; 
 
 
 
 
 
c)lăsarea în parchet, la expirarea 
termenului de reprimire prevăzut în 
autorizaţia de exploatare, de material 
lemnos arbori destinaţi exploatării şi/sau 
resturi de exploatare pe văi sau de-a 
lungul instalaţiilor de scos-apropiat şi 
transport. Dacă fapta se săvârşeşte în 
mod repetat, se solicită comisiei 
emitente anularea certificatului de 
atestare pentru lucrări de exploatare 
forestieră. Sancţiunea se aplică atât 
operatorului economic deţinător al 
autorizaţiei de exploatare, cât şi 
personalului silvic care a făcut 
reprimirea parchetului; 

 
 
 
 
 

exploatarea masei lemnoase, 
agentul constatator anulează 
atestatul de exploatare, în 
condiţiile legii, şi comunică 
sancţiunea complementară 
aplicată comisiei de atestare 
pentru lucrări de exploatare 
forestieră; 
…………………………  
 
 
 
 
 
 
 
c)lăsarea în parchet, la 
expirarea termenului de 
reprimire prevăzut în 
autorizaţia de exploatare, de 
arbori marcaţi şi netăiaţi, de 
material lemnos şi/sau 
resturi de exploatare pe văi 
sau de-a lungul instalaţiilor 
de scos-apropiat şi 
transport; dacă fapta 
contravenţională este 
săvârşită de către persoane 
juridice atestate pentru 
exploatarea masei lemnoase 
şi se repetă într-un interval 
de 6 luni, agentul 
constatator anulează 
atestatul de exploatare, în 
condiţiile legii, şi comunică 
sancţiunea complementară 

constatat fapta solicită Comisiei de 
atestare a operatorilor economici pentru 
lucrări de exploatare forestieră sancţiunea 
retragerii certificatului de atestare, în 
condiţiile legii. Materialele lemnoase 
rezultate în urma exploatării se confiscă; 

 
 

   b) exploatarea masei lemnoase din 
parchete în afara termenelor prevăzute în 
autorizaţia de exploatare sau în actul de 
constatare încheiat la expirarea 
termenului înscris în autorizaţia de 
exploatare;” 

 
    
34. La articolul 16 alineatul (1), litera 
c) se abrogă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----- 
 
 
 
 
 
 
 

textul actual. Expresia 
„fără asigurarea 
continuităţii” este 
neoportună şi inutilă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La articolul 16 

alineatul (1), litera c) 
se abrogă – se 
introduce la art.18 
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e) exploatarea masei lemnoase de către 
persoane fizice în alte condiţii decât 
cele prevăzute la art. 62 alin. (3) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
f) cesionarea contractelor de vânzare-
cumpărare a masei lemnoase, încheiate 
în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte 
condiţii decât cele prevăzute în caietul 
de sarcini; 
 
 
g) amorsarea neautorizată a arborilor 
cu nade feromonale sau cu alţi atractanţi 
pentru inducerea atacului de gândaci de 
scoarţă. Valoarea arborilor afectaţi de 
atacuri de gândaci în urma amorsării 
neautorizate cu nade feromonale se 
asimilează cu valoarea arborilor tăiaţi 
ilegal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicată la comisia de 
atestare pentru lucrări de 
exploatare forestieră.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
35.  La articolul 16 alineatul (1), 
literele e)-g) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„e) exploatarea masei lemnoase de către 
persoanele fizice în alte condiţii decât 
cele prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
   f) cesionarea contractelor de vânzare-
cumpărare a masei lemnoase, încheiate în 
urma licitaţiilor/negocierilor, în alte 
condiţii decât cele prevăzute în 
Regulamentul de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică;  
  g) amplasarea neautorizată pe arbori a 
curselor feromonale echipate cu nade 
feromonale sau alţi atractanţi pentru 
inducerea atacului de gândaci de scoarţă, 
în alte condiţii decât cele prevăzute în 
instrucţiunile în vigoare. Valoarea 
arborilor afectaţi de atacuri de gândaci de 
scoarţă ca urmare a amplasării 
neautorizate se asimilează cu valoarea 
arborilor tăiaţi ilegal, iar fapta se 
încadrează ca şi contravenţie dacă 
valoarea prejudiciului este de peste 5 
ori valoarea preţului mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior.  
Prejudiciul se calculează ca produs 
între volumul de masă lemnoasă 
afectat şi prețul mediu a unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior; 
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10. La articolul 16, după 
litera e) se introduc 
douăsprezece noi litere, 
lit.e1) – e12), cu următorul 
cuprins: 
„e1) târârea sau semitârârea 
lemnului rotund pe drumuri 
auto forestiere; 
 e2) colectarea lemnului cu 
tractoare, în perioadele cu 
precipitaţii abundente; 
e3) folosirea albiilor 
pâraielor cu trasee de 
colectare a lemnului; 
e4) depozitarea de materiale 
lemnoase, crăci sau resturi 
de exploatare în albiile 
pâraielor şi văilor; 
e5) reprimirea parchetelor de 
exploatare, cu încălcarea 
prevederilor legale – 
sancţiunea se aplică şefului 
ocolului silvic şi/sau 
împuternicitului ocolului 
silvic; 
e6) nereţinerea cauţiunii de 
bună execuţie a lucrărilor de 
exploatare a pădurilor de la 
titularii autorizaţiilor de 
exploatare, în condiţiile 
legii; 
e7) neluarea măsurii de 
recalculare a volumului de 

volumul rezultat se valorifică conform 
reglementărilor în vigoare.” 

 
Se elimină.  
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lemn prevăzut în actul de 
punere în valoare şi a valorii 
aferente, pentru parchetele 
amânate de la exploatare, 
cel puţin un sezon de 
vegetaţie, prin adăugarea 
creşterii curente, potrivit 
legii; 
e8) autorizarea la exploatare 
a masei lenoase către 
operatori economici care nu 
deţin atestate de exploatare, 
dacă nu sunt întrunite 
elementele constitutive ale 
unei infracţiuni; 
e9)întocmirea actelor de 
calamitate, fără respectarea 
prevederilor legale în 
vigoare; 
e10) prejudicierea, în cadrul 
tratamentelor care 
promovează regenerarea 
naturală, prin distrugerea 
sau vătămarea seminţişului, 
ca urmare a desfăşurării 
procesului de exploatare, pe 
suprafeţe care depăşesc 
limitele admise prevăzute de 
legislaţia în vigoare; 
e11) încărcarea materialelor 
lemnoase şi/sau a 
produselor din lemn în 
mijloace de transport de la 
locul de recoltare şi 
circulaţia pe drumurile 
forestiere şi căile ferate 
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 (2) Constituie contravenţie silvică şi 

se sancţionează cu amendă de la 3.000 
lei până la 6.000 lei neluarea de către 
comisia de preselecţie a măsurii de 
respingere a participării la licitaţia 

forestiere a mijloacelor auto 
încărcate cu materiale 
lemnoase şi/sau produse din 
lemn este interzisă între 
orele 22,00 – 5,00, în 
perioada de aplicare a orei 
de vară, şi între orele 19,00 
– 7,00, în perioada de 
aplicare a orei de iarnă; 
e12) netransmiterea, de către 
ocoalele silvice, a 
borderoului masei 
lemnoase, care va fi 
exploatată în anul următor, 
până la data de 30 
septembrie a anului anterior 
anului în care se efectuează 
exploatarea forestieră sau 
netransmiterea modificărilor 
acestuia, în vederea avizării 
de către structura teritorială 
de specialitate a autorităţii 
publice centrale care 
răspunde de silvicultură; 
sancţiunea se aplică ocolului 
silvic.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
36.  La articolul 16, alineatului (2) 

partea introductivă și litera b) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(2) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amendă de la 3.000 lei 
până la 6.000 lei, care se aplică 
membrilor comisiei de preselecţie, 
neluarea de către comisia de preselecţie a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Este necesară 

corelarea cu 
dispoziţiile 
Regulamentului 
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pentru masa lemnoasă din fondul 
forestier proprietate publică pentru 
următoarele fapte ale operatorilor 
economici: 
 
b)dacă au datorii restante faţă de 
administratorii fondului forestier 
proprietate publică; 

 
 
 
 
 
 
 
 
   d) dacă se află în una dintre 

procedurile prevăzute de Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, conform certificatului 
constatator eliberat de oficiul registrului 
comerţului prin serviciul online Info 
Cert; 

e) dacă nu s-a încadrat în procentul 
prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
  f) dacă a depăşit procentul prevăzut la 
art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
 

    
 

măsurii de respingere a participării pentru 
următoarele fapte ale operatorilor 
economici:  
-------- 
 
b)dacă are datorii restante faţă de 
administratorii fondului forestier 
proprietate publică a statului sau faţă de 
proprietarii/administratorii fondului 
forestier proprietate publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
atât operatorul economic, cât şi grupul 
de operatori economici din care face 
parte, după caz;” 

 
 

37. La articolul 16 alineatul (2), 
literele  d) – f) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. La articolul 16, alineatul (3) se 
modifică si va avea următorul cuprins: 

aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 
617/2016 
 
 
 
 
 

Este necesară 
corelarea cu 
dispoziţiile 
Regulamentului 
aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 
617/2016. 

 
 
 
 

 
 

Fapta nu este descrisă 
in HG 617/2016 
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(3) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
până la 3.000 lei necompletarea anexei 
certificatului de atestare a operatorilor 
economici de către emitentul 
autorizaţiei de exploatare a masei 
lemnoase pe picior. 

 
(OUG 51/2016) 

„(3) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei 
până la 3.000 lei necompletarea anexei 
certificatului de atestare a operatorilor 
economici de către emitentul autorizaţiei 
de exploatare a masei lemnoase pe picior, 
la momentul emiterii autorizaţiei de 
exploatare.” 

 
 
 
 
 

Prevederile lit. e) şi f) 
se regăsesc la art. 15 
alin. (2) şi (3) mai 
complet reglementate 
 

20.   
 
 
 
Art. 17. – Constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu amendă de 
la 2.000 lei până la 5.000 lei 
următoarele fapte: 
 
 
 
 
 
b)scoaterea din rădăcini sau ridicarea 
din fondul forestier naţional fără 
aprobare legală a cioatelor şi/sau a 
resturilor de exploatare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. La articolul 17, partea 
introductivă se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
„Art.17. – Următoarele 
fapte constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu 
amendă de la 3.000 lei până 
la 5.000 lei:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. La articolul 17, după 
litera e) se introduc patru 
noi litere, lit.e1) – e4), cu 
următorul cuprins: 
„e1) aprobarea, de către 
şeful de ocol, a realizării de 
drumuri de scos-apropiat pe 

Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. La articolul 17, litera b) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
   „b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea 
din fondul forestier naţional fără aprobare 
legală a cioatelor şi/sau a resturilor de 
exploatare nevalorificabile;” 
 
 
Se elimină.  
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f) nerespectarea obligaţiei de a amplasa 
panoul cu principalele date referitoare la 
parchetul aflat în exploatare, de către 
titularul autorizaţiei de exploatare 
conform prevederilor şi specificaţiilor 
prevăzute în instrucţiunile privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al 
materialului lemnos. 
 

(OUG 51/2016 ) 

versanţi cu panta medie de 
peste 25 de grade; 
e2) neamplasarea panourilor 
pe care să fie inserate 
elementele de identificare a 
parchetului prevăzute de 
reglementările în vigoare; 
sancţiunea se aplică 
titularului de exploatare; 
e3) neefectuarea nivelării 
drumurilor de scos-apropiat 
la colectarea lemnului, de 
către titularul autorizaţiei de 
exploatare, la terminarea 
procesului de exploatare a 
masei lemnoase; 
e4) lăsarea în parchet de 
cioate cu înălţimea mai 
mare decât  înălţimea 
maximă prevăzută de 
normele tehnice silvice.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. La articolul 17, litera f) se abrogă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sancţiunea se 

regăsește la art. 18 lit. 
d) 

 
 
 
 
 
 
 

21.   
 
Art. 18. – Constituie contravenţie 

13. La articolul 18, partea 
introductivă se modifică şi 
va avea următorul 

41.Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 18. – Constituie contravenţie 

 
 
Pentru claritatea 
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silvică şi se sancţionează cu amendă de 
la 1.000 lei până la 3.000 lei 
menţinerea în pădure şi în depozite 
pe o perioadă de peste 30 de zile, în 
intervalul 1 aprilie – 1 octombrie, a 
lemnului de răşinoase necojit, cu 
excepţia arborilor-cursă folosiţi la 
combaterea dăunătorilor şi a 
lemnului provenit din rupturi şi 
doborâturi în masă. 

 
 

cuprins: 
„Art.18. – Următoarele 
fapte constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu 
amendă de la 1000 lei până 
la 2500 lei:” 

 

silvică şi se sancţionează cu amendă de la 
1.000 lei până la 3.000 lei:  

a) neîndeplinirea obligaţiei ca la 
exploatarea pădurilor de răşinoase să 
se cojească cioatele de pin şi molid, în 
întregime, iar la celelalte rășinoase, 
prin curelare;  

b) menţinerea în pădure pe o 
perioadă de peste 30 de zile, în 
intervalul 1 aprilie – 1 octombrie, a 
lemnului de răşinoase necojit, cu 
excepţia arborilor-cursă folosiţi la 
combaterea dăunătorilor şi a lemnului 
provenit din rupturi şi doborâturi în 
masă.  Dacă fapta se săvârșește în mod 
repetat într-un interval de 6 luni, se 
solicită comisiei emitente 
suspendarea/retragerea certificatului 
de atestare pentru lucrări de 
exploatare forestieră;  

c) neîndeplinirea condiţiilor de 
reprimire a parchetelor de exploatare 
la expirarea termenului prevăzut de 
autorizaţia de exploatare. Sancţiunea 
se aplică atât operatorului economic 
deţinător al autorizaţiei de exploatare, 
cât şi personalului silvic care a făcut 
reprimirea parchetului;  
  d) nerespectarea obligaţiei de a 
amplasa panoul cu principalele date 
referitoare la parchetul aflat în 
exploatare, de către titularul 
autorizaţiei de exploatare conform 
prevederilor şi specificaţiilor prevăzute 
în instrucţiunile privind termenele, 
modalităţile şi perioadele de colectare, 

textului 
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scoatere şi transport al materialului 
lemnos.” 

22.      
 
 
 
 
 Art. 19. – (1) Constituie contravenţii 

silvice şi se sancţionează cu amendă de 
la 5.000 lei până la 10.000 lei şi 
confiscarea materialelor lemnoase în 
cauză următoarele fapte: 
 
 
 
 
 
 
b)expedierea, transportul, primirea, 
depozitarea pomilor de Crăciun 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; 
 
 
 
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 

14. La articolul 19 
alineatul (1), partea 
introductivă şi literele b), 
(e) şi f) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.19. – (1) Următoarele 
fapte constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu 
amendă de la 6000 lei până 
la 15000 lei şi confiscarea 
materialelor lemnoase în 
cauză: 
…………………………… 
 
 
 
b)transportul materialelor 
lemnoase sau al pomilor de 
Crăciun, neînsoţite de 
avizele de însoţire ori de 
documentele comunitare 
echivalente acestora, 
prevăzute de normele 
privind circulaţia 
materialelor lemnoase în 
vigoare; 
…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. La articolul 19 alineatul (1), literele 
b)-d) și g)-i) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„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; 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conduce în cazul 

transportului pe cale 
feroviară la 
imposibilitatea 
încadrării în termenele 
de valabilitate a 
avizelor de însoţite 
prevăzute la art.4 alin. 
(7) aprobate prin HG 
nr. 470/2014, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 
Ca urmare a 
modificării în 
întregime a art.19 şi 
prin nepreluarea 
excepţiei invocate la 
art. 19 alin.2 din 
Legea 171/2010 
privind stabilirea şi 
sancţionarea 
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valabile 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 avizele de 
însoţire valabile 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; 

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

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 proveniența, circulația și 
comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spațiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase și al instalațiilor de 
prelucrat lemn rotund;” 

e) Se elimină.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contravenţiilor silvice 
(aplicabilă la 
momentul actual) “(2) 
Se exceptează de la 
prevederile alin.(1) 
avizele de însoţire 
care însoţesc 
transportul de 
materiale lemnoase 
realizat cu mijloace de 
transport feroviare şi 
navale, precum şi cele 
care au ca destinaţie 
exportul, cazul în care 
termenele de 
valabilitate sunt 
termene legale de 
executare a 
contractului de 
transport.” 
Transporturile 
feroviare şi navale vor 
trebui să se încadreze 
în termen general (de 
maxim 72 de ore) 
prevăzut la art.7 alin. 
(4) aprobate prin HG 
470/2014.  
De asemenea, 
menţionarea expresă 
in OUG 51/2016 a 
sanctionarii 
contraventiei silvice in 
cazul transportului 
materialelor lemnoase 
cu aviz de insotire a 
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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 
avizele de însoţire valabile 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; 
 
 

f) refuzul de a se supune 
controlului circulaţiei 
materialelor lemnoase, al 
depozitelor de materiale 
lemnoase şi instalaţiilor de 
prelucrare a materialelor 
lemnoase ori împiedicarea 
efectuării acestui control, 
precum şi refuzul 
administratorilor depozitelor 
de materiale lemnoase şi 
instalaţiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase de a 
se prezenta ori de a desemna 
o persoană care să 
reprezinte societatea şi de a 
pune la dispoziţia organelor 
de control documentele 
solicitate, în termen de 24 
ore de la solicitare;” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„g) primirea, depozitarea și/sau 

prelucrarea materialelor lemnoase de 
către deținătorii depozitelor, piețelor, 
târgurilor,  oboarelor și altele asemenea, 
ai altor spații destinate depozitării 
temporare și/sau ai instalațiilor 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 proveniența, circulația și 
comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spațiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase și al instalațiilor de 

carui valabilitate a 
expirat fara a 
prevedea si excepţia 
de la aceasta situatie ( 
cazul transporturilor 
feroviare si navale) va 
conduce si la 
inaplicabilitatea art.4 
alin. (9) din normele 
aprobate prin HG 
470/2014 cu 
modificarile si 
completarile ulterioare 
“Se excepteaza de la 
prevederile alin.(7) 
avizele de însoţire la 
care termenele de 
valabilitate sunt 
termenele legale de 
executare a 
contractului de 
transport , conform 
prevederilor art. 19 
alin.(2) din Legea 
nr.171/2010cu 
modificarile 
ulterioare;” deoarece 
acest articol face 
referire în mod expres 
la excepţia prevăzută 
la art.19 alin.(2) din 
Legea nr. 171/2010, 
cu modificările 
ulterioare, ce nu mai 
este preluată prin noua 
modificare. 
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h) vânzarea şi/sau cumpărarea 
materialelor lemnoase fără provenienţă 
legală sau fără avizele de însoţire 
valabile ori 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. 

 
(OUG 51/2016) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
(2) Constituie contravenţii silvice şi se 

sancţionează cu amendă de la 3.000 lei 
până la 6.000 lei şi confiscarea 
materialelor lemnoase în cauză 
următoarele fapte: 
 
a)deţinerea de material lemnos fără 
documente legale de provenienţă de 
către persoanele fizice sau juridice; 

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

prelucrat lemn rotund; 
h) vânzarea și/sau cumpărarea 

materialelor lemnoase fără proveniența 
legală sau fără avizele de însoțire valabile   
ori cu avize din care nu rezultă 
provenienţa legală sau documentele 
echivalente acestora, prevăzute de 
normele referitoare la proveniența, 
circulația și comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spațiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase și al 
instalațiilor 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 aplicației Iwood Tracking, 
cu martori sau cu informații cu 
caracter oficial obținute de la alte 
autorități ale statului.” 

 
 

 
43. La articolul 19, alineatului (2), 

partea introductivă și literele a)-f), se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

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

a) deţinerea de materiale lemnoase fără 
documente care să ateste îndeplinirea 
condiţiilor cu privire la legalitatea 
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b)transportul materialelor lemnoase cu 
aviz de însoţire a cărui valabilitate a 
expirat, fără cod unic generat şi înscris 
în aviz sau în care nu s-au înscris 
olograf data, ora, minutul şi secunda 
momentului emiterii şi, respectiv, 
valabilitatea, în funcţie de distanţa până 
la destinaţie; 
 
 
 
c)transportul materialelor lemnoase 
care nu corespund din punctul de 
vedere al volumului, al speciei, al 
numărului de piese sau al diametrului 
acestora cu datele înscrise în avizul de 
însoţire. Volumul aferent pieselor care 
nu corespund ca specie, diametru şi 
lungime cu cele înscrise în avizul de 
însoţire se confiscă; 

 
 
 

 
 
 

d)expedierea şi/sau transportul 
materialelor lemnoase din locaţii 
identificate prin coordonate geografice, 
altele decât cele corespunzătoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provenienţei acestuia, 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 aplicațiile SUMAL şi înscris în aviz, 
cu excepțiile prevăzute de normele 
legale, cu aviz de însoţire în care nu s-
au înscris data și ora plecării 
transportului şi, respectiv, valabilitatea, 
în funcţie de distanţa până la destinaţie;  

c) transportul de materiale lemnoase ale 
căror caracteristici nu corespund cu cel 
puțin unul din elementele înscrise în 
avizul de însoţire referitoare la:  

      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 depășește volumul 
înscris în avizul de însoțire. 
Confiscarea se poate realiza valoric în 
condițiile art. 22 alin. (7) sau fizic; 

d) expedierea şi/sau transportul 
materialelor lemnoase din locurile 
identificate prin coordonate geografice, 
altele decât cele corespunzătoare 

 
 
 
Persoanele fizice nu 

au obligația păstrării 
pe un anumit termen a 
documentelor de 
proveniență 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Determinarea 

volumului, a 
diametrelor şi 
lungimilor, este 
reglementată de 
norme legale (inclusiv 
cele metrologice 
aferente 
instrumentelor de 
măsurare), astfel încât 
aceste norme trebuie 
luate în considerare. 
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provenienţei legale, cu excepţia 
situaţiilor generate de erori de localizare 
justificate obiectiv; 
 
 

e) expedierea şi/sau transportul 
materialelor lemnoase care nu au fost 
introduse în aplicaţia informatică 
prevăzută 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, în vederea 
obţinerii codului unic; 

 
 
 

 
 
 
f) emiterea avizelor de însoţire şi/sau 

achiziţia de materiale lemnoase în 
vederea comercializării în alte condiţii 
decât cele legale; 
 
 
    g) depozitarea, prelucrarea şi/sau 
comercializarea materialelor lemnoase 
în spaţii, inclusiv pe proprietăţi private, 
pentru care nu s-a obţinut şi/sau solicitat 
acordul de distribuire şi utilizare a 
documentelor cu regim special, 
prevăzut de legislaţia specifică în 
vigoare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. După alineatul (2) al 
articolului 19 se introduce 
un nou alineat, alin.(21), cu 

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; 

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 obținut 
codurile online si/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) achiziţia și comercializarea de 
materiale lemnoase pentru care este 
interzisă achiziția/comercializarea;” 
 
 
 

44. La articolul 19 alineatul (2), litera 
g) se abrogă. 

 
 

 
 
 
45. La articolul 19, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimina sintagma 

„depozitarea”. 
În cazul depozitării 
materialelor lemnoase 
pe proprietăţi private 
nu există obligaţia 
solicitării de accord. 

 
 
 
Pentru claritatea 

textului 
 
 

 
Se reglementează la 
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(OUG 51/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (3) – 
    a) introducerea în aplicaţia 

prevăzută de normele privind circulaţia 
materialelor lemnoase şi/sau înscrierea 
în avizul de însoţire a unui număr de 
înmatriculare diferit de cel al mijlocului 
de transport efectiv încărcat; 
 

(OUG 51/2016) 
 
 
 
 
 
 
----- 
 

 
 

 
 

următorul cuprins: 
„(21) Pentru faptele 
prevăzute la alin.(1) lit.a), 
b), d), e) şi n), constatate pe 
timpul transportului 
materialelor lemnoase sau al 
pomilor de Crăciun, 
sancţiunea se aplică 
conducătorului mijlocului 
de transport.” 
 

(21), cu următorul cuprins: 
    „(21) Constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 3.000 lei 
până la 6.000 lei și cu confiscarea 
materialelor lemnoase în cauză, 
transportul realizat cu mijloace de 
transport feroviare și navale, precum 
și cele care au ca destinaţie exportul, în 
situaţia în care perioada de valabilitate 
a avizelor de însoţire care însoţesc 
transportul de materiale lemnoase 
depășește perioada de executare a 
contractului de transport.” 

 
 

 
46. La articolul 19, alineatul (3) litera 

a) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
47. La articolul 19, după alineatul (3) 

se introduce un nou alineat, alineatul 
(31), cu următorul cuprins: 

   „(31) 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 

art. 19 alin.(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sancţiune pentru 

transportul naval şi 
feroviar în afara 
termenelor de 
valabilitate a avizelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avizul este emis de 

o altă persoană decât 
cea care transport; 
Orice mică greseală 
umană ar deveni 
sanctionabilă; 
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    (4)  
    a) neutilizarea Sistemului 

informatizat de urmărire a materialelor 
lemnoase, denumit în continuare 
SUMAL, sau transmiterea cu întârziere 
mai mare de 45 de 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 
15.000 lei la 20.000 lei şi cu 
suspendarea acordului de distribuire 
şi utilizare a documentelor cu regim 
special pentru o perioadă de 1 an. 
Sancţiunea se aplică numai cu 
condiţia notificării profesionistului în 
cauză de către structura teritorială de 
specialitate a autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură, în termen de maximum 5 
zile de la data prevăzută de lege 
pentru raportarea datelor în 
SUMAL; 

--------------- 
  e) neîndeplinirea, de către o 
organizaţie de monitorizare, a 
obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la 

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.” 

 
 
 
48. La articolul 19 alineatul (4), 

literele a), e)-g), l) şi m) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

„a) neutilizarea Sistemului informatizat 
de urmărire a materialelor lemnoase, 
denumit în continuare SUMAL,  cu 
amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
Sancțiunea se aplică după notificarea de 
către structura teritorială de specialitate a 
autorității publice centrale care răspunde 
de silvicultură în caz de neconformare; 
 
 
 
 
----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
  e) neîndeplinirea, de către o organizaţie 
de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute 
pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din 

 

 

 

Se preia din art 19 
alin.(3) lit. a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare mai 

clară . După 
dezvoltarea SUMAL 
această raportare nu 
va mai exista 
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art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei 
la 15.000 lei; 

    
f) transmiterea cu întârziere mai mare 

de 15 zile de la data la care trebuia să se 
facă raportarea lunară, dar fără a depăşi 
termenul prevăzut la lit. a), de către 
profesionişti, din culpa acestora, a 
datelor în SUMAL, cu amendă de la 
7.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea 
acordului de distribuire şi utilizare a 
documentelor cu regim special pe o 
perioadă de până la 90 de zile; 

 
 
 

 
 g) transmiterea de către profesionişti a 

raportării lunare a datelor în SUMAL cu 
o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, 
faţă de data la care trebuia să se facă 
raportarea, cu amendă de la 5.000 lei la 
8.000 lei. Pe lângă amendă, structura 
teritorială de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură are obligaţia notificării 
profesionistului în cauză în termen de 
maximum 5 zile de la data prevăzută 
de lege pentru raportarea datelor în 
SUMAL; 
l) neîndeplinirea de către operatorul 
economic destinatar al materialelor 
lemnoase a obligaţiei de a verifica 
veridicitatea codului unic, precum şi 
data, ora, minutul şi secunda, prin 

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 de zile de la data la care trebuia să 
se facă raportarea lunară, de către 
profesioniști, 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. Sancțiunea se aplică după 
notificarea de către structura 
teritorială de specialitate a autorității 
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 și 
cu suspendarea acordului de distribuire și 
utilizare a documentelor cu regim special 
pe o perioadă de până la 90 de zile. 
Sancțiunea se aplică după notificarea de 
către structura teritorială de specialitate a 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură;” 
 
……………………  
 
„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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificare cu privire 

la aplicarea sancţiunii 
 
 
 
 

Exprimare confuză. 
Introducerea obligatiei 
structurii de a notifica 
trebuie sa se faca prin 
alt act normativ 
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interogarea aplicaţiei SUMAL, cu 
amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi cu 
confiscarea materialelor lemnoase în 
cauză; 
 
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; 
 

 
(OUG 51/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 sancționează profesionistul  care 
notifică structura teritorială de 
specialitate a autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură  
cu privire la săvârşirea erorii  
materiale.” 
 
 
49. La articolul 19, alineatului (4), 
după litera o) se introduc doua noi 
litere, literele p) și q), cu următorul 
cuprins: 
    „p) anularea nejustificată a unui aviz 
de însoțire şi neraportarea în SUMAL 
a avizului de însoţire anulat pentru 
care a fost obținut cod unic, cu amendă 
de la 5.000 lei la 10.000 lei; în situaţia 
în care se demonstrează că s-a realizat 
un transport ilegal în baza avizului de 
însoţire anulat se confiscă şi 
materialele lemnoase în cauză; 

q) nedeţinerea în depozit a 
cantităţilor de materiale lemnoase pe 
specii/grupe de specii şi sortimente 
industriale, determinate ca diferenţe 
între stocurile scriptice şi faptice, 
inventariate la data efectuării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se instituie 

sancţionarea de noi 
fapte 
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(5) În situaţia repetării faptelor 

prevăzute la alin. (4) lit. h) – k) într-un 
interval de 6 luni, pe lângă sancţiunea 
principală, agentul constatator aplică 
şi sancţiunea complementară a 
suspendării acordului pentru 
distribuţia şi utilizarea documentelor 
cu regim special pentru o perioadă de 
până la 90 de zile. 

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

(7) Constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor prevăzute la alin. (4) lit. 
a), f), 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 din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

 
  
    (11) În cazul constatării materialelor 

lemnoase ca fiind deţinute/transportate/ 
primite/depozitate/prelucrate fără 
provenienţă legală, astfel cum este 
definită în normele referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi 

controlului, cu amendă de la 5.000 lei 
la 10.000 lei şi cu confiscarea 
contravalorii materialelor lemnoase în 
cauză, cu luarea în considerare a 
toleranțelor şi perisabilităților admise 
legal.” 

 
 
50. La articolul 19, alineatele (5) și (7) 
se modifică şi  or avea următorul 
cuprins: 
„(5) În cazul neîndeplinirii/ 
neimplementării de către operatorii 
economici a obligațiilor prevăzute la 
alin. (4) lit. h) – k) într-un interval de 6 
luni, cuantumul amenzii se dublează.” 

 
 
 

------------- 
 
„(7) Constatarea şi sancţionarea 

contravenţiilor prevăzute la alin. (4) lit. 
a), g), l) și m) se fac şi de către ofiţerii şi 
agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei 
Române, precum şi de către ofiţerii şi 
subofiţerii împuterniciți din cadrul 
Jandarmeriei Române.” 

 
   

 
51.  La articolul 19, alineatul (11)  se 

abrogă. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prezenta sancţiune 

practic determina 
oprirea activităţii 
operatorului 
economic, cu 
implicaţiile 
comerciale aferente 
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comercializarea materialelor lemnoase, 
la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 
de prelucrat lemn rotund elaborate în 
baza art. 73 din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
acestea se confiscă. 

 
 
 
 (12) Pentru faptele constatate pe 

timpul transportului materialelor 
lemnoase sau al pomilor de Crăciun, 
sancţiunea principală se aplică 
operatorului economic/persoanei 
fizice care deţine mijlocul de 
transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
52. La articolul 19, alineatele (12)–

(14) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„(12)  Pentru contravențiile constatate în 
timpul transportului materialelor 
lemnoase sancțiunea principală se aplică: 

a) conducătorului autovehicului 
rutier pe care este încărcat materialul 
lemnos  sau  a  autovehicului rutier 
care tractează orice părți 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) si d), alin. (4) lit.c), 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) și d), 
alin. (4) lit.c), art. 21 lit.k); 

 c) operatorului economic  emitent al 
documentelor de însoțire a 
materialelor lemnoase, în măsura în 
care fapta nu constituie  infracțiune 
potrivit legii penale, pentru  faptele 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fapta se 
sancţionează la art. 19 
alin.(1) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificarea 

situaţiilor în care 
mijlocul de transport 
se confiscă 
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    (13) Mijloacele de transport cu care 

s-a realizat transportul materialelor 
lemnoase care nu au provenienţă legală 
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 se confiscă.  

 
 
 
 
 
 

 
 (14) Confiscarea mijloacelor de 

transport cu care s-a realizat transportul 
materialelor lemnoase prevăzute la alin. 
(13) se realizează conform procedurilor 
reglementate prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului şi 
condiţiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
de către agenţii constatatori prevăzuţi la 

prevăzute la alin. (1) lit.a)-c) și i), 
alin.(2) lit. b)-e).” 

 
 (13) Mijlocul de transport cu care s-a 

realizat transportul de materiale lemnoase 
fără aviz de însoțire și/sau fără cod 
online sau offline, după caz, generat de 
aplicațiile SUMAL, pentru situațiile în 
care emiterea codului online sau offline 
este obligatorie, se confiscă, dacă 
valoarea materialelor lemnoase 
transportate depășește de 5 ori prețul 
mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior sau dacă se 
constată repetarea faptei în interval de 
6 luni de la data constatării primei 
fapte. Evaluarea masei lemnoase se 
realizează conform prevederilor art. 22 
alin.(7). 
   (14) Confiscarea mijloacelor de 
transport cu care s-a realizat transportul 
materialelor lemnoase prevăzute la 
alin.(13) se realizează conform 
procedurilor reglementate de Ordonanța 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravențiilor, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, și de Ordonanța Guvernului 
nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului și condițiilor de valorificare a 
bunurilor intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, de către agenţii 
constatatori prevăzuţi la art. 24 alin.(1) 
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art. 24 lit. d), d1) şi e). 
  

(OUG 51/2016) 
 

lit. d), d1) si e). În situaţia în care se 
constată o contravenție silvică  de către 
celelalte categorii de agenţi constatatori 
cu competenţă în constatarea faptelor 
care vizează transportul materialelor 
lemnoase, decât cei prevăzuţi la art. 24 
alin.(1) lit. d), d1) și e), contravenție care 
are ca măsură complementară confiscarea 
mijlocului de transport, se solicită, în 
regim de urgență,  inspectoratului de 
poliţie pe raza cărui a fost constatată 
contravenția, nominalizarea unui agent 
constatator, care, în echipă mixtă cu 
agentul constatator care a constatat 
contravenția,  să aplice sancțiunea 
principală și complementară.” 
 
 

53. La articolul 19, după alineatul 
(14) se introduce un nou alineat, 
alineatul (15), cu următorul cuprins: 
 „(15) Persoanele juridice  ai căror 
agenți constatatori au competență în 
stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice au obligația de a 
nominaliza, la solicitare, persoane care 
să constate și  să  aplice contravenția 
silvică,  inclusiv măsuri 
complementare, după caz, în echipe 
mixte împreună cu un 
agent/agenți/constatator/constatatori 
din cadrul persoanei juridice care a 
făcut solicitarea. Solicitarea se poate 
face pentru fapte care inplică 
evaluarea volumului materialelor 
lemnoase sau confiscarea mijlocului de 
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transport.” 
 

23.      Art. 20. – Constituie contravenţii 
silvice şi se sancţionează cu amendă de 
la 5.000 lei până la 8.000 lei şi 
confiscarea materialelor lemnoase în 
cauză următoarele fapte: 
     a) transportul materialelor lemnoase 
cu aviz de însoţire în care nu sunt 
precizate/completate corect data, 
aceeaşi cu data emiterii avizului, şi ora 
plecării ori care prezintă ştersături sau 
adăugări necertificate ori este completat 
cu încălcarea dispoziţiilor legale;    

 b) primirea, depozitarea şi/sau 
prelucrarea materialelor lemnoase de 
către deţinătorii depozitelor, ai altor 
spaţii destinate depozitării temporare 
şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase fără avize de 
însoţire sau cu avize întocmite cu 
încălcarea normelor legale; 
c) primirea, depozitarea şi/sau 
prelucrarea de către deţinătorii 
depozitelor, ai altor spaţii destinate 
depozitării temporare şi/sau ai 
instalaţiilor de prelucrare a materialelor 
lemnoase cu aviz de însoţire în care nu 
sunt precizate/completate corect data, 
aceeaşi cu data emiterii avizului, şi ora 
plecării ori cu ştersături sau adăugări 
necertificate; 
d) comercializarea materialelor 
lemnoase în afara pieţelor, târgurilor, 
oboarelor, burselor de mărfuri şi altora 
asemenea, autorizate conform normelor 

 54. Articolul 20 se abrogă. 
 

Sancţiunile se 
reglementează la art. 
19 alin.(1) 
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privind circulaţia materialelor lemnoase. 
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24.     

 
 Art. 21. –  

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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) nepredarea în custodie, în termen de 
15 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 

16. La articolul 21, literele 
c) şi g) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „c) nedeţinerea la punctul 
de lucru sau necompletarea 
la zi a registrului de 
evidenţă a intrărilor-ieşirilor 
de materiale lemnoase de 
către deţinătorii depozitelor, 
ai altor spaţii destinate 
depozitării temporare şi/sau 
ai instalaţiilor de prelucrare 
a materialelor lemnoase; 
…………………………… 
 
 
 
 
 
g)  nepredarea în custodie, 
în termen de 15 zile, la 
structura teritorială 
competentă a autorităţii 
publice centrale care 
răspunde de silvicultură, a 
dispozitivelor 
dreptunghiulare de marcat 
lemn şi a documentelor de 
regim special nefolosite, de 
către persoanele juridice 
care le deţin, în cazul 
încetării activităţii pentru 
care au fost confecţionate 

Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. La articolul 21, literele g), i), k) și 

l) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„g) nepredarea în custodie, în termen de 
30 zile, la structura teritorială competentă 
a autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură a dispozitivelor 
dreptunghiulare de marcat lemn și a 
documentelor cu regim special nefolosite, 
de către persoanele juridice care le dețin, 
în cazul încetării activității pentru care au 
fost confecționate 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarificare cu privire 

la persoana 
sancţionată 
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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 a 
pomilor de Crăciun recoltaţi de pe 
teritoriul naţional şi a materialelor 
lemnoase nemarcate cu amprenta 
dispozitivului dreptunghiular prevăzut 
de normele privind circulaţia 
materialelor lemnoase în vigoare; pomii 
de Crăciun se confiscă; 
 
 
 k) refuzul transportatorului de a 
transporta materialele lemnoase 
confiscate/reţinute în vederea 
confiscării la locul indicat de agentul 
constatator; 
l) nedeţinerea/neprezentarea registrului 
de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de 
materiale lemnoase la punctele de lucru 
ale deţinătorilor depozitelor, ai altor 
spaţii destinate depozitării temporare 
şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase sau 
neprezentarea acestuia organelor de 
control. 
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aceste dispozitive, al 
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 avizului;” 

 

sancțiunii complementare de retragere a 
autorizației de funcționare a ocolului 
silvic, după caz;” 
 
 
 
 
    
………………………………………. 
 
„i) transportul de la locul de recoltare a 
pomilor de Crăciun recoltați de pe 
teritoriul național și a materialelor 
lemnoase nemarcate cu amprenta 
dispozitivului dreptunghiular prevăzut de 
normele privind circulația materialelor 
lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se 
confiscă și valorifică prin vânzare 
directă;” 
……………………………………. 
  k) refuzul transportatorului de a 
transporta materialele lemnoase 
confiscate/reţinute în vederea confiscării 
sau mijlocul de transport confiscat la 
locul indicat de agentul constatator; 
    l) neprezentarea organelor de control a 
registrului de evidență a intrărilor-
ieșirilor de materiale lemnoase la 
punctele de lucru ale deținătorilor 
depozitelor, ai altor spații destinate 
depozitării temporare și/sau ai 
instalațiilor de prelucrare a materialelor 
lemnoase.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se extinde obligaţia 

de transporta şi 
mijlocul de transport 
confiscate la locul 
indicat de agentul 
constatator 
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25.   
 
 
 
 
------ 
 
 
 
 
 
 
Art. 22. -   
(5) Dacă materialele lemnoase 
reţinute/confiscate nu se află în mijloace 
de transport, agentul constatator va 
înştiinţa cel mai apropiat ocol silvic, 
care asigură ridicarea, transportarea şi 
depozitarea acestora. Cheltuielile 
efectuate pentru ridicarea, transportarea 
şi depozitarea materialelor lemnoase 
reţinute/confiscate se acoperă din 
sumele rezultate în urma valorificării 
materialelor lemnoase 
reţinute/confiscate. 
 

 
 
 
 
 
 
 

-------- 

56. La articolul 22, după  alineatul (4) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(41), cu următorul cuprins: 

    „(41) În cazul confiscării mijlocului 
de transport, contravenientul este 
obligat să  transporte,  pe cheltuiala sa 
bunul care a făcut obiectul confiscării, 
la locul de predare în custodie stabilit 
de agentul constatator.” 

 
 

57. La articolul 21, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Dacă materialele lemnoase 
reţinute/confiscate nu se află în mijloace 
de transport, agentul constatator va 
dispune cu privire la ridicarea, 
transportarea şi depozitarea acestora. 
Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, 
transportarea şi depozitarea materialelor 
lemnoase reţinute/confiscate se acoperă 
din sumele rezultate în urma valorificării 
materialelor lemnoase reţinute/ 
confiscate.” 

 
 

 
 
 
Pentru cuprinderea 

tuturor situaţiilor 
privind confiscarea 

 
 
 
 
 
 
 
 

26.      Art. 23. -  În cazul în care 
contravenientul este persoană juridică, 
cuantumul pentru amenda 
contravenţională aplicabilă se stabileşte 
în intervalul determinat prin majorarea 
de 5 ori a nivelului minim, respectiv 
maxim al amenzii prevăzute pentru 
persoane fizice pentru aceeaşi faptă, cu 
excepţia acelora prevăzute numai pentru 
persoane juridice. 

 58. Articolul  23 se abrogă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precizarea la fiecare 
sancţiune a tipului de 
contravenient căruia i se 
aplică. 

A fost eliminată 
majorarea pentru 
persoane fizice de 5 ori 
a nivelului minim, 
respectiv maxim al 
amenzii prevăzute 
pentru persoane fizice 
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pentru aceeaşi faptă, la 
solicitarea Ministerului 
Justiţiei, pentru că 
menţinerea acestei 
prevederi“determină un 
cuantum excesiv a 
sancţiunii aplicabile 
operatorilor economici 
şi nu respectă exigenţa 
proporţionalităţii”. În 
plus, sancţiunea se 
aplica discriminatoriu 
ocoalelor silvice de 
regim, care au 
personalitate juridică şi 
ocoalelor silvice de stat 
care nu au 
personalitate juridică 

27.  

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

59. După articolul 23 se introduce un 
nou articol, articolul 231, cu următorul 
cuprins: 
   „Art. 231. – Constituie contravenție 
silvică și se sancționează cu amendă de 
la 2.000 la 5.000 lei neidentificarea de 
către structurile teritoriale de 
specialitate ale autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
a pădurilor care au făcut parte din 
categoria vegetație forestieră de pe 
terenuri din afara fondului forestier, 
pentru a fi incluse în fondul forestier. 
Identificarea pădurilor care au făcut 
parte din categoria vegetație forestieră 
de pe terenuri din afara fondului 
forestier și nominalizarea agenților 
constatatori care stabilesc și 
sancționează contravenția silvică se 
face în baza metodologiei aprobate 
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prin ordin al conducătorului autorității 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură.” 

28.    Art. 24. – (1)  
 
 
 b) personalul silvic din cadrul Regiei 

Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi al 
unităţilor şi subunităţilor acesteia, 
precum şi personalul silvic din cadrul 
ocoalelor silvice de stat ai altor 
administratori de fond forestier 
proprietate publică a statului – pentru 
contravenţiile silvice săvârşite în fondul 
forestier pe care îl administrează sau 
pentru care asigură servicii silvice, în 
vegetaţia forestieră de pe terenuri din 
afara fondului forestier naţional, precum 
şi pentru contravenţiile silvice 
identificate cu ocazia controlului la 
circulaţia materialelor lemnoase; 

    c) personalul silvic din cadrul 
structurilor de rang superior şi al 
ocoalelor silvice de regim – pentru 
contravenţiile silvice săvârşite în fondul 
forestier pe care îl administrează sau în 
care asigură servicii silvice, în vegetaţia 
forestieră de pe terenuri din afara 
fondului forestier naţional, precum şi 
pentru contravenţiile silvice identificate 
cu ocazia controlului la circulaţia 
materialelor lemnoase; 

    d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din 
cadrul Poliţiei Române – pentru 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor pentru faptele prevăzute la 

17. La articolul 24 
alineatul (1), literele b)-e) 
şi g) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins:  
  „b) personalul silvic din 
cadrul Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva şi al 
structurilor aflate în 
subordine acesteia – pentru 
contravenţiile silvice 
săvârşite în fondul forestier 
pe care îl administrează sau 
pentru care asigură servicii  
silvice, precum şi pentru 
contravenţiile silvice 
identificate cu ocazia 
controlului la depozite şi 
instalaţii de prelucrare a 
lemnului şi circulaţia 
materialelor lemnoase; 
  c)  personalul silvic din 
cadrul structurilor` de rang 
superior şi al ocoalelor 
silvice private – pentru 
contravenţiile silvice 
săvârşite în fondul forestier 
pe care îl administrează sau 
în care asigură servicii 
silvice, precum şi pentru 
contravenţiile silvice 
identificate cu ocazia 
controlului la depozite şi 
instalaţii de prelucrare a 

60. La articolul 24 alineatul (1), literele 
b), c), d),  d1) şi e) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

„b) personalul silvic din cadrul 
administratorilor fondului forestier 
proprietate publică a statului pentru 
contravenţiile silvice săvârşite în fondul 
forestier pe care îl 
administrează/prestează servicii silvice 
sau pe care îl preia în vederea 
administrării/asigurării serviciilor silvice, 
precum şi pentru exercitarea controlului 
aplicării normelor privind circulaţia 
materialelor lemnoase; 

 
 
 

c) personalul silvic din cadrul structurilor 
de rang superior şi al ocoalelor de regim 
– pentru contravenţiile silvice săvârşite în 
fondul forestier pe care îl 
administrează/prestează servicii silvice, 
precum şi pentru exercitarea controlului 
aplicării normelor privind circulaţia 
materialelor lemnoase; 

 
 
 
 

d)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române – pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) 

 
 
 
Precizări mai clare 

referitoare la 
competenţa de 
sancţionare a 
contravenţiilor pentru 
fiecare categorie de 
agenţi constatatori; 
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art. 3 alin. (3) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. 
a), b), c) şi e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 
lit. b) şi c), art. 19 alin. (1) – (3), alin. 
(4) lit. a), f), g), l) şi m), art. 20 şi 21; 

    
 

 d1) ofiţerii şi agenţii de poliţie din 
cadrul Poliţiei de Frontieră Române – 
pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru faptele 
prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi e), 
art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 
19 alin. (1) – (3), art. 20 şi 21; 

   e) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române – pentru 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor pentru faptele prevăzute la 
art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8, 9, 11, 12, art. 
17 lit. b) şi c), art. 19 alin. (1) – (3), 
alin. (4) lit. a), f), g), l) şi m), art. 20 şi 
21; 

 
(OUG 51/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lemnului şi circulaţia 
materialelor lemnoase; 
  d) ofiţerii şi agenţii de 
poliţie din cadrul Politiei 
Române şi Poliţiei de 
Frontieră Române – pentru 
constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor 
pentru faptele prevăzute la 
art. 3 lit. a), art. 7 alin. (1) 
lit. a) şi b), art. 8 alin. (1) 
lit.a) şi b), art. 9, art. 11, art. 
12 şi art. 19 -.21;  
  e)  ofiţerii şi subofiţerii din 
cadrul Jandarmeriei Române 
– pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor pentru faptele 
prevăzute la art. 7 alin. (1) 
lit. e), art. 8 alin. (1) lit.a) şi 
b), art.9, art.11, art. 12, art. 
17 lit. b) şi c), art. 19, art. 20 
şi art. 21; 
  
 
g) ofiţerii şi subofiţerii din 
cadrul serviciilor 
profesioniste – pentru 
situaţii de urgenţă, pentru 
constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor 
pentru faptele prevăzute la 
art. 9 lit. b) şi art.10   lit. a). 
 
 
18. După alineatul (1) al 

lit. a) și b), art. 51 lit. b), art. 6 lit. c), d) 
si f), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) și e), art. 8 
art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. 
f), art. 16 alin (1) lit. a)-c) și e), art. 17 
lit. c), d) și f), art. 19 alin. (1) – (3), alin. 
(4) lit. a), g), l) și m) şi art. 21; 

d1) ofiţerii şi agenţii de poliţie din 
cadrul Poliţiei de Frontieră Române – 
pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru faptele 
prevăzute la art. 8 alin. (1) – (3), art. 9 lit. 
b), art. 11 lit d), art. 12 lit. f) și h), art. 19 
alin. (1) – (3) şi art. 21; 

e) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române – pentru 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor pentru faptele prevăzute la 
art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) – (3), 
art. 9, art.11 lit. a)-d), art. 12, art. 17 lit. 
c), art. 19 alin. (1) – (3) şi  art. 21; „ 

 
 
 
 
 
g) Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
61. La articolul 24, alineatul (11) se 
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(11) Oprirea în trafic, pe drumurile 
publice, a autovehiculelor, în vederea 
exercitării controlului circulaţiei 
materialului lemnos, se efectuează cu 
respectarea competenţelor prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

articolului 24 se introduce 
un nou alineat, alin. (11), 
cu următorul cuprins:  
  „(11) Controlul, respectiv 
constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale prevăzute 
de prezenta lege se 
efectuează cu respectarea 
competenţelor prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe 
drumurile publice, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(11) Oprirea în trafic, pe drumurile 

publice, a autovehiculelor, în vederea 
exercitării controlului circulaţiei 
materialului lemnos, se efectuează cu 
respectarea competenţelor prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi de către agenţii 
constatatori prevăzuţi la art. 24 alin.(1) 
lit. a);  oprirea în trafic, pe drumurile 
publice, a autovehiculelor, în vederea 
exercitării controlului circulaţiei 
materialului lemnos,  de către agenţii 
constatatori prevăzuţi la art. 24 alin.(1) 
lit.a) se realizează în baza unei 
metodologii aprobate prin ordin 
comun al autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură şi al 
autorităţii publice centrale pentru 
afaceri interne.” 
 

29.  Art. 27. – 
 (6) În cazul neachitării despăgubirilor 

pentru pagube aduse pădurii, ocolul 
silvic care administrează/asigură 
serviciile silvice transmite, în vederea 
executării silite, titlul executoriu 
organelor fiscale competente 
subordonate Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală pentru 
despăgubirile stabilite în sarcina 
persoanelor juridice, sumele astfel 
realizate constituind venit la bugetul de 
stat, şi către organele fiscale ale 

9. Alineatul (6) al 
articolului 27 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
   „(6) În cazul neachitării 
despăgubirilor pentru 
pagube aduse pădurii, ocolul 
silvic care 
administrează/asigură 
serviciile silvice transmite 
titlul executoriu la organul 
fiscal competent din cadrul 
Agenţiei Naţionale de 

Se elimină.   
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unităţilor administrativ-teritoriale, 
pentru despăgubirile stabilite în sarcina 
persoanelor fizice, sumele astfel 
realizate constituind venit la bugetul 
local, în termen de 30 de zile de la 
expirarea termenului de contestare a 
procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei. 
 

Administrare Fiscală, în 
vederea executării silite, în 
termen de 30 de zile de la 
expirarea termenului de 
contestare a procesului-
verbal de constatare a 
contravenţiei. În acest caz, 
sumele recuperate se fac 
venit la bugetul de stat.” 

30.  Art. 30. –  
 
(6) Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata 
valorii despăgubirilor, în cazul 
contravenţiilor silvice pentru faptele 
prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) 
lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), 
art. 11 lit. a) şi d), art. 12, art. 17 lit. a), 
d), e) şi f), contravenientul este obligat 
să realizeze lucrările necesare pentru 
readucerea la starea iniţială a fondului 
forestier, la starea prevăzută de 
reglementările în vigoare sau, după caz, 
să suporte costurile necesare pentru 
realizarea acestor lucrări. 
 
(OUG 51/2016) 

 62. La articolul 30, alineatul (6) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

„(6) Pe lângă sancţiunea aplicată şi plata 
valorii despăgubirilor, în cazul 
contravenţiilor silvice pentru faptele 
prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) 
lit. a), b), e) şi f), art. 9 lit. a), c) şi d), art. 
11 lit. a) şi d), art. 12, art. 17 lit. a), d), e), 
contravenientul este obligat să realizeze 
lucrările necesare pentru readucerea la 
starea inițială a fondului forestier, la 
starea prevăzută de reglementările în 
vigoare sau, după caz, să suporte 
costurile necesare pentru realizarea 
acestor lucrări.” 

 
 
Corelare cu 

prevederile anterioare 

31.   
 
Art. 34. – Sumele încasate din plata 
amenzilor la contravenţiile silvice se 
varsă la bugetul de stat, în cazul 
contravenţiilor săvârşite de către 
persoanele juridice, sau, după caz, la 
bugetul local, pentru contravenţiile 
săvârşite de către persoanele fizice. 

 63. Articolul 34 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
   Art. 34. – Sumele încasate din plata 
amenzilor la contravenţiile silvice se 
distribuie după cum urmează: 
    a) 20% se varsă în contul persoanei 
juridice în structura căreia îşi 
desfăşoară activitatea agentul 
constatator care a aplicat amenda; 
    b) 80% se varsă la bugetul de stat, în 
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cazul contravenţiilor săvârşite de către 
operatorii economici sau, după caz, la 
bugetul local pentru contravenţiile 
săvârşite de către persoanele fizice.” 
 

32.   
 
Art. 36. – (1) Materialele lemnoase 
confiscate, precum şi cele abandonate se 
valorifică prin licitaţie, în termen de 
maximum 30 de zile calendaristice de la 
data confiscării, de către: 
a) unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva sau de structurile de 
administrare pentru ceilalţi 
administratori ai fondului forestier 
proprietate publică a statului, pe raza 
cărora s-au depozitat materialele 
lemnoase în custodie; 

b) ocolul silvic de regim, pe raza 
căruia s-au depozitat materialele 
lemnoase în custodie. 

    (2) Pentru desfăşurarea licitaţiei, 
entităţile prevăzute la alin. (1) au 
obligaţia de a întocmi documentaţia de 
vânzare, de a încasa contravaloarea 
materialelor lemnoase şi de a distribui 
sumele încasate conform prevederilor 
prezentei legi. Licitaţia se anunţă în 
mass-media locală şi prin afişe la sediile 
autorităţilor publice ale unităţilor 
administrativ-teritoriale şi al ocolului 
silvic pe raza căruia s-au depozitat 
materialele lemnoase în custodie, într-
un termen de maximum 3 zile lucrătoare 
de la data confiscării. Licitaţia se 

 64. Articolul 36 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
   „Art. 36. – (1) Ocolul silvic care 
asigură custodia materialelor lemnoase 
confiscate, precum şi a celor 
abandonate, este obligat să doneze 
volumul confiscat către instituțiile 
publice și  de pe raza unității 
administrativ-teritoriale unde s-a 
realizat custodia. 
 
 
 
 
 
 
 
      (2) În termen de 3 zile lucrătoare de 
la confiscare, ocolul silvic care asigură 
custodia materialelor lemnoase 
confiscate notifică simultan instituțiile 
publice de pe raza unității 
administrativ-teritoriale unde s-a 
realizat custodia, cu privire la volumul 
confiscat, specia/grupa de specii și 
sortimentul dimensional și solicită 
fiecărei instituții volumul, specia și 
sortimentul/sortimentele dimensionale 
necesare, cu încadrarea în specificațiile 
transmise în notificare.  
 

Este necesară şi 
oportună 
reglementarea 
preţurilor de pornire la 
licitaţie/negociere şi 
stabilirea competenţei 
de aprobare a 
acestora. Materialele 
lemnoase 
nevalorificate după o 
licitaţie, se vor putea 
negocia, dacă există 
solicitări, negocierea 
făcându-se în jos faţă 
de preţul de pornire la 
licitaţia la care a 
rămas nevândut 
(preţul poate scădea 
cu cel mult 10% faţă 
de preţul de pornire la 
licitaţie, proporţie 
admisă şi de 
Regulamentul aprobat 
prin HG nr. 
617/2016.) 
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organizează în termen de minimum 10 
zile de la data anunţării, iar materialul 
lemnos confiscat care nu s-a vândut la o 
licitaţie se poate vinde prin negociere. 

 
(OUG 51/2016) 

 
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. 
(1) lemnul de foc şi pomii de Crăciun 
confiscaţi. Lemnul de foc confiscat se 
valorifică în următoarea ordine de 
priorităţi: creşe, grădiniţe, şcoli, case de 
copii, cămine de bătrâni, spitale, 
primării, pentru nevoile proprii ale 
acestora. Pomii de Crăciun confiscaţi se 
valorifică de urgenţă, prin licitaţie sau 
prin negociere, fără a fi obligatorie 
publicitatea prevăzută la alin. (2). 
(4) Valorificarea materialelor lemnoase 
prevăzute la alin. (3) se face la preţuri 
stabilite în raport cu valoarea de 
circulaţie a materialelor lemnoase 
confiscate, aprobate anual de 
conducerea structurii teritoriale 
competente a autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură. 
 
 
(5) Sumele încasate din vânzarea 
materialelor lemnoase confiscate, 
rămase după deducerea cheltuielilor de 
custodie, 
organizarea licitaţiei şi transport, după 
caz, precum şi sumele încasate din plata 
contravalorii materialelor lemnoase 
confiscate care nu se găsesc sau care nu 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot 
solicita în scris ocolului silvic care 
asigură custodia materialelor lemnoase 
confiscate și a celor abandonate,  
volumul de materiale lemnoase pe 
specii/grupe de specii și în  
sortimentul/sortimentele dimensionale 
necesare, în termen de maximum 7 zile  
de la data înregistrării notificării. 
 
 
(4) Donația materialelor lemnoase 
confiscate și a celor abandonate, către 
instituțiile publice prevăzute la alin. (1) 
se face în următoarea ordine: 
a) grădinițe, creșe și case de copii; 
b) școli și licee; 
c) case și azile de bătrâni; 
d primării; 
e) unități militare. 
   (5) Materialele lemnoase confiscate 
care nu pot fi valorificate prin donație 
în condițiile alin. (1)-(4)  se valorifică 
prin licitaţie, în termen de maximum 
30 de zile calendaristice de la data 
confiscării, de către: 
    a) unităţile Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva sau de 
structurile de administrare pentru 
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pot fi identificate, prevăzute la art. 22 
alin. (5), se varsă la bugetul de stat, în 
fondul de ameliorare a fondului funciar 
cu destinaţie 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 
forestier proprietate publică/privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale ori 
din cel proprietate privată dacă 
proprietarul este contravenient, precum 
şi în cazul materialelor lemnoase 
abandonate a căror provenienţa nu poate 
fi stabilită. 
 

ceilalţi administratori ai fondului 
forestier proprietate publică a statului, 
pe raza cărora s-au depozitat 
materialele lemnoase în custodie; 

    b) ocolul silvic de regim, pe raza 
căruia s-au depozitat materialele 
lemnoase în custodie.  

(6) Pentru desfăşurarea licitaţiei, 
entităţile prevăzute la alin. (5) au 
obligaţia de a întocmi documentaţia de 
vânzare, de a încasa contravaloarea 
materialelor lemnoase şi de a distribui 
sumele încasate conform prevederilor 
prezentei legi.  Licitaţia se anunţă pe 
site-urile nominalizate în regulamentul 
de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică şi 
prin afişare la sediile autorităţilor 
publice ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi al ocolului silvic pe raza 
căruia s-au depozitat materialele 
lemnoase în custodie, într-un termen 
de maximum 3 zile lucrătoare de la 
data confiscării. Preţurile de pornire la 
licitaţie se aprobă de entităţile 
prevăzute la alin. (1), în funcţie de 
valoarea de piaţă a materialelor 
lemnoase confiscate. Licitaţia se 
organizează în termen de minimum 10 
zile de la data anunţării, iar materialul 
lemnos confiscat care nu s-a vândut la 
o licitaţie se poate vinde prin negociere 
operatorilor economici sau direct 
persoanelor fizice, sub preţul de 
pornire la licitaţie cu cel mult 10%.  
   (7) Sumele încasate din vânzarea 
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materialelor lemnoase confiscate care 
nu au făcut obiectul donației, rămase 
după deducerea cheltuielilor de 
custodie, organizare a licitaţiei şi 
transport, după caz, precum şi 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) 35% din contravaloarea 
materialelor lemnoase confiscate 
rămân la dispoziţia persoanei juridice 
în structura căreia îşi desfăşoară 
activitatea agentul constatator care a 
aplicat amenda sau a realizat 
confiscarea; 
    b) 65% la bugetul de stat, în fondul 
de ameliorare a fondului funciar cu 
destinaţie 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 
forestier proprietate publică/privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale ori 
din cel proprietate privată dacă 
proprietarul este contravenient, 
precum şi în cazul materialelor 
lemnoase abandonate a căror 
provenienţă nu poate fi stabilită. 
    (8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit.a) 
și la art. 34 lit.a) se virează în fondul de 
stimulare a agenților constatatori din 
cadrul persoanelor juridice din care 
fac parte agenţii constatatori prevăzuți 
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la art. 24 alin.(1); norma metodologică 
privind constituirea şi utilizarea 
fondului de stimulare a agenților 
constatatori se aprobă prin ordin al 
conducătorului fiecărei autorități 
publice din care fac parte agenții 
constatatori /decizie/orice act 
administrativ emis în acest sens.” 
 

33.  Art. 39. –  
(3) Prin derogare de la prevederile art. 
13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, aplicarea sancţiunii amenzii 
contravenţionale se prescrie în termen 
de 12 luni de la data săvârşirii faptei. 
 
(OUG 51/2016) 

 65. La articolul 39,  alineatul (3) se 
abrogă. 

Pentru punerea in 
corelare cu 
prevederile OUG nr. 
2/2001 

34.   
 

Art. 42.- (1) Contravenţiile silvice se 
constată de agenţii constatatori prin 
procese-verbale de constatare a 
contravenţiei silvice, încheiate în 3 
exemplare pe formulare tipizate cu 
regim special, care circulă astfel: 
exemplarul 1 la instituţia din care face 
parte agentul constatator, exemplarul 2 
la contravenient, iar exemplarul 3 
rămâne la instituţia din care aparţine 
agentul constatator. Instituţia din care 
face parte agentul constatator transmite 
exemplarul 1 al procesului-verbal de 

20. Alineatul (1) al 
articolului 42 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  

  „Art. 42. – (1) 
Contravenţiile silvice se 
constată de agenţii 
constatatori  prin procesele-
verbale de constatare a 
contravenţiei silvice, 
încheiate în 3 exemplare pe 
formulare tipizate cu regim 
special, care circulă astfel: 
exemplarul 1 la instituţia din 
care face parte agentul 

66. La articolul 42, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

      „Art. 42. – (1) Contravenţiile silvice 
se constată de agenţii constatatori prin 
procese-verbale de constatare a 
contravenţiei silvice, încheiate în 3 
exemplare pe formulare tipizate cu regim 
special, care circulă astfel: exemplarul 1 
la instituţia din care face parte agentul 
constatator, exemplarul 2 la 
contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la 
instituţia din care face parte agentul 
constatator. Instituţia din care face parte 
agentul constatator transmite exemplarul 
1 al procesului-verbal de constatare a 

Pentru claritatea 
textului 
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constatare a contravenţiei silvice 
organului fiscal teritorial competent, în 
situaţia neachitării în termenul legal a 
amenzii şi a eventualelor despăgubiri. 

 
(OUG 51/2016) 
 
 

constatator prin grija căruia 
se transmite la organul fiscal 
teritorial competent în 
vederea executării silite, 
dacă nu au fost achitate în 
termen amenda şi 
eventualele despăgubiri, 
exemplarul 2 la 
contravenient, iar 
exemplarul 3 rămâne la 
instituţia din care face parte 
agentul constatator.” 

contravenţiei silvice organului fiscal 
central competent, în situaţia neachitării 
în termenul legal a amenzii. „ 

 

35.  Art. 44. – Anexele nr. 1 – 5 fac parte 
integrantă din prezenta lege. 
 

(OUG 51/2016) 

21. Anexele nr. 1-4 se 
modifică şi se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1-4 la prezenta 
lege. 

67. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se 
înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la 
prezenta lege. 

 

Pentru claritatea 
textului şi pentru 
posibilitatea înscrierii 
prejudiiciilor în PV de 
contravenţie. 

36.   
---------------- 

Art. II. – Prezenta lege intră 
în vigoare la 30 de zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I. 

 Art. II. – În toate cazurile în care în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu  modificările și 
completările aduse prin prezenta  lege, 
se constată săvârşirea de contravenţii 
silvice ca urmare a măsurătorilor de 
materiale lemnoase, agentul 
constatator are obligaţia ca la 
realizarea măsurătorilor/determinării 
volumului să aibă în vedere toleranţele 
admise, respectiv contragerea 
determinată de uscare conform 
standardelor în vigoare, urmărind: 

a) volumul pe specii/grupe de specii, 
cu luarea în considerare a toleranţelor; 

b) specia/grupa de specii. 

Este necesară 
înstituirea de toleranţe 
la măsurarea 
materialelor lemnoase 
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37.  -------------- 
 

Art. III. – Legea nr. 
171/2010 privind stabilirea 
şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 513 din 23 iulie 2010, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu modificările şi 
completările ulterioare 
aduse prin prezenta lege se 
va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Art. III. – Sancţiunile prevăzute la 
art. 4, art. 51 lit. b), art. 6 lit. e), art. 12 
lit. a) – c), g) și h), art. 19 alin. (4) lit. 
a), f), g) şi m) din Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  precum şi 
cu  modificările și completările aduse 
prin prezenta  lege, se aplică numai 
după notificarea făcută de agentul 
constatator pentru o perioadă de 
maximum 7 zile. În situaţia în care, 
după notificare, agentul constatator 
constată că în continuare a fost 
încălcată legea, aplică sancţiunile 
corespunzătoare.  

 

38.    Art. IV. – Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 
2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările şi 
completările ulterioare aduse prin 
prezenta lege se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
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ANEXA nr. 1  
(anexa nr. 1 la Legea nr. 171/2010) 

 
  
   Antet1) …...................... 
   ….............................. 
   Seria CCS Nr. …................ 
  
  

PROCES-VERBAL 
de constatare și sancționare a contravenției silvice  

Încheiat astăzi …..., luna ….........., anul …... în localitatea ….......... 
  
  
   Subsemnații: Agenți constatatori: Funcția: Locul de muncă: 
   1. …............................................................................. 
   2. …............................................................................. 
   3. …............................................................................. 
   În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările ulterioare, și al 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, al2) …......................................., am constatat că: 
   Făptuitorul: 
   Persoana juridică …........................................................, cu sediul în ….............................................., CUI …........................, reprezentată prin 
domnul/doamna …...................................................................., zis(ă) ….................................., cu domiciliul la 
adresa…...................................................., ocupația …............................., locul de muncă…..........................................., posesor/posesoare al/a BI 
(CI)/pașaportului seria …...... nr. …...................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 
   Persoana fizică ….................................., cu domiciliul la adresa ….........................................., posesor/posesoare al/a BI (CI)/pașaportului seria 
…...... nr …....................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 
în jurul orelor …............./perioada …........................ în locul numit …..............................., din raza ocolului silvic 
….......................................................... de pe raza localității …....................................................., județul ….............................., 
a săvârșit faptele: ….......................................................................... 
   în următoarele împrejurări/detalii/circumstanțe agravante …......................................., prin încălcarea prevederilor 
…......................................................, cauzând o pagubă de …................. lei,  conform  calcului  anexat, care face parte integrantă din prezentul 
proces-verbal. 
   Au fost reținute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. …............... din …......................., următoarele lucruri (bunuri): 
…......................................................................., care aparțin …............................................ și se predau în custodie numitului 

doc:1100017102/1
doc:1010000203/13
doc:1020018002/1
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…......................................., domiciliat în …........................., județul …....................., funcția …....................... la …................................., posesor 
al BI (CI) seria …........ nr…..............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. 
   Depozitarea se face în locul …............................................................... . 
   În conformitate cu art. …. au fost stabilite despăgubiri  în cuantum de …......, sumele urmând a fi achitate în contul ………………………….. . 
Agenții constatatori, 
   1. …...................................... 
   2. …...................................... 
   3. …...................................... 
   (numele, prenumele și semnătura) 
  
  
   Martor, 
   …...................................... 
  
   Făptuitor, 
   Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției silvice astăzi, ziua …........... luna ….............. anul …… 
   (numele, prenumele și semnătura făptuitorului) 
 ______________ 
   1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator. 
   2) Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancțiuni contravenționale în domeniul silvic și cinegetic. 
  
   În conformitate cu art. …........................din …......................, făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, 
conform calculației anexate, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal:  
   ….......................................................................... 
 
   Agentul constatator aplică: 
   1. Amenda de …............................. lei, conform art. …... din …................... care prevede o amendă de la …....... până la …..................; 
   2. Amenda de ….............................. lei, conform art. …... din …................... care prevede o amendă de la ….......până la …...................; 
   3. Amenda de …................................ lei, conform art. …... din ….................... care prevede o amendă de la ….......până la …..................., în 
total o amendă de …................................. lei. 
   Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ….................. din …........................, făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 
48 de ore jumătate din minimul legal al amenzii, respectiv suma de …......... lei. O copie de pe chitanță, în acest caz, se predă de către făptuitor 
agentului constatator sau se trimite prin poștă instituției din care face parte agentul constatator. 
   Alte mențiuni (obiecțiunile făptuitorului):     
   …...........................................................................................     
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   …........................................................................................ 
   Făptuitorul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. 
   De față a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) …..................................................... 
…......................................................................................................., domiciliat în …............................., funcția …..................., locul de muncă 
…................................., BI/CI seria …...... nr. …..........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată  în contul nr. 
….........................................................., iar despăgubirea în contul nr. ….................................................., în termen de 30 zile de la comunicare, 
iar o copie de pe dovada plății va fi comunicată prin poștă sau fax instituției noastre, având codul fiscal 
…................................................................................. 
   Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit fapta. 
    
  
   Agenții constatatori, 
   1. …...................................... 
   2. …...................................... 
   3. …...................................... 
   (numele, prenumele și semnătura) 
  
  
   Martor, 
   …...................................... 
  
   Făptuitor, 
   Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției silvice 
   astăzi, ziua …. luna ….... anul …. 
   (numele, prenumele și semnătura făptuitorului) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

 
 

ANEXA nr. 2 
 (Anexa nr. 3 la Legea nr. 171/2010) 

   Antet1) 
   …....................................... 
   …....................................... 
   Seria CBR Nr. …......................... 
  
  

PROCES-VERBAL 
de reținere în vederea stabilirii provenienței/confiscării  

și de dare în custodie a bunurilor reținute/confiscate 
  
  
  

1) Data încheierii: …................../…..................../…......... 
   2. Locul încheieri: …................................ 
   3. Agenți constatatori: 
 
 

Numele și prenumele Funcția Locul de muncă 
      
      
  
  
  
   4. Am constatat cu ocazia …..................................................................... următoarele: …........... 
   5. Aspectele constatate constituie contravenții silvice și s-au sancționat în conformitate cu actul normativ 
….................................................................., prin Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției silvice nr. 
…............................................................ . 
   6. S-a procedat la reținerea în vederea stabilirii provenienței/confiscarea următoarelor bunuri: 
   6.1. dobândite prin fapta comisă: 
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Nr. 
crt. Sortimentul Unitate de măsură 

 (UM) Cantitatea Prețul unitar  
(lei/UM) 

Valoarea totală 
 (lei) 

            
            
            
            
            
  
   Agenți constatatori, 
   a) …................................ 
   b) …................................ 
   c) …................................(numele, prenumele și semnătura) 
  
  
   Contravenient, 
   Mi s-a înmânat și am primit o copie a prezentului proces-verbal. 
   (numele, prenumele și semnătura contravenientului) 
  
   Custode, 
   …...................................... 
  
   6.2. care au servit la săvârșirea faptei:  
   7. Bunurile au fost reținute în vederea confiscării/confiscate de la numitul …......................................, cu domiciliul în comuna (orașul) 
…..................., str. …........................ nr. …..............., județul …....................................., care are calitatea de contravenient/însoțitor al 
transportului/reprezentant al …....................................../cumpărător. 
   8. Obiecțiunile celui de la care s-a făcut reținerea în vederea confiscării/confiscarea sunt:  
   9. Bunurile reținute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodie lui …..............................., având funcția de …............................... 
la ….............................., posesor al BI/(CI)/pașaportului seria …...... nr. …...................., eliberat(ă) de …......................... la data de 
…......./…......./…........, cu domiciliul în comuna (orașul) …........................... str. …..................................... nr. ….........., județul 
…...................................... . 
   10. Pentru probarea provenienței bunurilor reținute în vederea confiscării se dă termen până la data de …......./…......./…........, când se vor 
prezenta organelor de constatare actele legale doveditoare. În caz contrar se dispune de către agenții constatatori confiscarea bunurilor reținute. 
   11. Bunurile reținute în vederea confiscării s-au restituit proprietarului din următoarele motive: 
   ….......................................................... 
   12. În urma analizei documentelor s-a dispus confiscarea la data de …................................... de către …................................., având  funcția  de 
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…………………............ la ….............................................. . 
   13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care: 
   – unul la agentul constatator; 
   – unul la făptuitor; 
   – unul la custode; 
   – unul la contabilitatea1) …................................, pentru urmărirea gestionară a bunurilor confiscate. 
  
  
   Agenți constatatori, 
   1. …...................................... 
   2. …...................................... 
   3. …...................................... 
   (numele, prenumele și semnătura) 
  
  
   Contravenient, 
   Mi s-a înmânat și am primit o copie a prezentului proces-verbal. 
   (numele, prenumele și semnătura contravenientului) 
  
   Custode, 
   …...................................... 
 _____________ 

1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator. 
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Anexa nr. 2 

II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera decizională  

0 1 2 3 4 
1.   

 
Art. 2. –  
 
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 şi 
juridice şi care are obligaţia să asigure, pe 
bază de contract, administrarea/serviciile 
silvice, la solicitarea scrisă a 
proprietarului, cu condiţia existenţei 
documentelor care atestă dreptul de 
proprietate asupra acestei suprafeţe şi a 
limitelor de proprietate marcate fizic 
sau existente în format Stereo 70. În 
cazurile în care solicitantul încheierii 
unui astfel de contract este moştenitor 
al proprietarului, acesta va dovedi 
calitatea de moştenitor printr-un 
certificat de moştenitor sau va face 
dovada deţinerii proprietăţii prin act 
emis de unitatea administrativ-
teritorială pe raza căreia se află 
proprietatea; 
 

1.La articolul 2, litera c) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

„c) ocolul silvic nominalizat – ocolul 
silvic care administrează şi/sau asigură 
serviciile silvice, conform principiului 
teritorialității, 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, pe bază de contract, 
administrarea/serviciile silvice, la 
solicitarea scrisă a 
proprietarului/succesorului în drepturi, 
care are obligaţia materializarii fizice a 
limitelor proprietaţii şi/sau în format 
Stereo 70, pe baza documentelor care 
atestă dreptul de proprietate asupra 
acestei suprafeţe. Responsabilitatea 
privind corectitudinea materializării  
limitelor de proprietate revine 
proprietarului/succesorului în drepturi;” 
 
 
Autor: 
Deputat  PNL – Tinel Gheorghe  

1. 
 
 
 
 
2.  

Camera  
Deputaților  
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2.  
ART.7 7  
  (1) Constituie contravenţii silvice şi 
se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 
până la 10.000 lei următoarele fapte: 

2.La art 7, alin.(1), după lit f)  se 
introduce o nouă literă, lit.g) cu 
următorul cuprins: 

g) neachitarea contravalorii efectelor 
funcţiilor de protecţie a pădurilor, 
stabilite în condiţiile legii. 

Autor: 
Deputat PNL - Glad Varga 

1. Proprietarii au interdicții de 
recoltare a masei lemnoase din 
pădurile cu funcții speciale de 
protecție dar compensații nu li se 
dau. 
 
 
 

2.  

 

Camera 
Deputaţilor 

3.  ART. 8  
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) se 
produc în păduri încadrate în tipul I 
funcţional - TI sancţiunile prevăzute la 
alin. (2) se triplează 

3.La articolul 8, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins:  
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) se 
produc în păduri încadrate în tipul I 
funcţional – TI, în păduri virgine, 
cvasivirgine, în păduri care 
îndeplinesc indicatorii de identificare 
a pădurilor virgine și cvasivirgine 
potrivit prevederilor în vigoare, 
inclusiv cele din studiul 
„Inventarierea și strategia gestionării 
durabile și protejării pădurilor 
virgine din România – proiectul PIN-
Matra /2001/018”, și în păduri situate 
în arii naturale protejate sancţiunile 
prevăzute la alin. (2) se dublează; 
pădurile care, urmare a săvârșirii 
faptelor, nu mai îndeplinesc condiţiile 
de a fi înscrise în Catalogul național 
al pădurilor virgine și cvasivirgine 
din România, urmează să beneficieze 
de același regim juridic de protecție 
cu cel al pădurilor virgine, respectiv 

 
Acest amendament pedepsește 
intervențiile neautorizate prin 
dublarea amenzilor de la alin. (1), 
în pădurile virgine și cvasivirgine 
și în acelea care se află în proces 
de a fi considerate astfel.   
 
Amendamentul admis din Raport 
susține abrogarea acestui alineat cu 
invocarea faptului că prin Codul 
Silvic este stabilită dublarea 
sancțiunilor. 
 
Codul Silvic (art. 105, alin. 1) se 
referă la dublarea sancțiunilor doar 
pentru pădurile încadrate în tipul T 
I. Pădurile care îndeplinesc 
criteriile spre a fi încadrate ca 
virgine și cvasivirgine, încă 
neîncadrate ca atare, pot fi sau nu în 
T I. Pentru corelarea cu Codului 
Silvic se păstrează dublarea 
sancțiunilor, nu triplarea.  

 
 
 
 
 
 
 

Camera  
Deputatilor 
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cvasivirgine. 
 
Autori: 
Deputați USR – Cristian Ghinea, 
Adrian Prisnel,Cornel Zainea și Stelian 
Cristian Ion 

 
Este necesară protecția pădurilor 
care îndeplinesc cerințele de a fi 
încadrate ca păduri virgine sau 
cvasivirgine pentru care există 
studii de fundamentare sau 
pentru care Garda Forestieră 
constată oportunitatea încadrării, 
deoarece s-au observat multe 
cazuri în care, până la finalizarea 
procedurii, au fost realizate 
intervenții  care au făcut ca 
respectivele păduri să nu mai 
îndeplinească cerințele pentru a fi 
considerate virgine/ cvasivirgine. 
Este necesară descurajarea 
acestor practici. 
Principiul instituirii unei protecții 
până la înscrierea în Catalogul 
național al pădurilor virgine și 
cvasivirgine din România asupra 
unor valori a căror susceptibilitate 
de a exista este determinată în 
condiții clare este similar cu cel 
prezent în legislația românească în 
cazul clasării monumentelor 
istorice. Protecția se instituie dat 
fiind interesul Statului de a proteja 
aceste păduri. 
 
 
 
 

4.      ART. 8 
(4) Autorizarea spre exploatare a 
partizilor amplasate în arborete încadrate 

4.La articolul 8, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Acest amendament pedepsește 
autorizarea exploatării în 
pădurile virgine și cvasivirgine și 
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în tipul I funcţional - TI fără aprobări 
legale sau în arborete care îndeplinesc 
condiţiile de a fi încadrate ca păduri 
virgine sau cvasivirgine conform 
prevederilor în vigoare constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 20.000 lei la 30.000 lei. 

"(4) Constituie contravenţie silvică şi se 
sancţionează cu amendă de la 20.000 lei 
la 30.000 lei, autorizarea spre 
exploatare a partizilor amplasate în 
arborete încadrate în tipul I funcţional – 
TI fără aprobări legale, în păduri 
virgine și cvasivirgine sau în păduri 
care îndeplinesc indicatorii de 
identificare a pădurilor virgine și 
cvasivirgine  potrivit prevederilor în 
vigoare, inclusiv cele din studiul 
„Inventarierea și strategia gestionării 
durabile și protejării pădurilor 
virgine din România – proiectul PIN-
Matra /2001/018”,  și în arii naturale 
protejate fără îndeplinirea 
reglementărilor în vigoare; la 
constatarea faptei, lucrările de 
exploatare se suspendă și se 
procedează la anularea autorizației 
de exploatare și a actului de punere 
în valoare, cu reinventarierea masei 
lemnoase rămase pe picior; masa 
lemnoasă exploatată existentă în 
parchet se confiscă, iar pentru masa 
lemnoasă exploatată care a fost 
valorificată până la data constatării 
se procedează la confiscare valorică, 
conform prevederilor legale; 
confiscarea valorică se face în sarcina 
vânzătorului masei lemnoase pe 
picior; sumele confiscate se depun în 
fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinaţie silvică; amenda 
se aplică șefului de ocol care a emis 
autorizația de exploatare;  

în acelea care îndeplinesc 
cerințele de a fi considerate astfel 
și care se află în proces de a primi 
acest regim de protecție, indiferent 
dacă respectivele păduri sunt 
încadrate în tipul funcțional TI sau 
nu.  
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Autori: 
Deputați USR – Cristian Ghinea, 
Adrian Prisnel,Cornel Zainea și Stelian 
Cristian Ion 

5.  
ART. 9  
  Constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 
5.000 lei următoarele fapte: 

 c) deteriorarea drumurilor sau a căilor 
ferate forestiere, a lucrărilor de artă 
aferente acestora, a amenajărilor, 
instalaţiilor, construcţiilor civile, 
vânătoreşti, piscicole din apele de munte, 
a împrejmuirilor, a amenajărilor de 
propagandă silvică ori a celor pentru 
protecţia pădurilor, a barierelor sau a altor 
lucrări asemănătoare din fondul forestier 
naţional; 

5.Art.9, lit. c) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 c) deteriorarea prin orice mijloace a 
drumurilor forestiere sau a lucrărilor 
aferente acestora, inclusiv prin folosirea 
unor utilaje cu tonaj sau cu gabarit 
peste limitele admise de proiectele 
acestor lucrări, prin practicarea 
transporturilor pe timp ploios sau prin 
deteriorarea ori nerespectarea 
indicatoarelor de circulaţie amplasate 
de organele competente, a căilor ferate 
forestiere, a lucrărilor de artă aferente 
acestora, a amenajărilor, instalaţiilor, 
construcţiilor civile, vânătoreşti, 
piscicole din apele de munte, a 
împrejmuirilor, a amenajărilor de 
propagandă silvică ori a celor pentru 
protecţia pădurilor, a barierelor sau a 
altor lucrări asemănătoare din fondul 
forestier naţional; 

Autor: 
Deputați PNL - Glad Varga și Tinel 
Gheorghe 

1.Se transportă frecvent pe timp de 
ploaie iar mașinile folosite la 
transport sunt mult peste tonajul pt. 
care s-au construit drumurile 
 
 
 
2.  
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6.  Art. 9. -  
       

f) accesul persoanelor în fondul forestier 
naţional cu autovehicule nedestinate 
transportului masei lemnoase, fără 
acordul scris al proprietarului sau 
administratorului. 
 

La articolul 9, litera f) se completează 
şi va avea următorul cuprins: 
"f) accesul autovehiculelor în fondul 
forestier naţional, fără acordul scris al 
proprietarului sau administratorului, cu 
excepţia autovehiculelor din dotarea 
personalului cu atribuţii de control 
prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci 
când personalul se găseşte în misiune, 
a autovehiculelor destinate 
transportului masei lemnoase din 
exploatările autorizate, a celor din 
dotarea administratorilor de fond 
forestier şi a gestionarilor fondurilor 
de vânătoare, a specialiștilor care 
elaborează studiile de includere în 
Catalogul național al pădurilor 
virgine și cvasivirgine, personalului  
custozilor și administratorilor  arilor 
naturale protejate, a autovehiculelor 
Salvamont și Jandarmerie Române." 
Autor: 
Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

Față de amendamentul admis din 
Raport, s-a considerat necesară 
completarea cu următoarele cazuri: 
accesul Salvamontului și al 
Jandarmeriei Române. 

 

7.   La articolul 9, după litera f), se 
introduce o nouă litera f^1), cu 
următorul cuprins: 
"f^1) aruncarea sau depozitarea în 
fondul forestier naţional a 
reziduurilor menajere, industriale, 
petroliere sau rezultate din 
prelucrarea lemnului, a substanţelor 
chimice şi a apei sărate. În acest caz 
se aplică şi sancţiunea 
complementară de obligare a 
contravenientului să aducă terenul de 
îndată la starea iniţială pe cheltuiala 

Această faptă este reglementată în 
Raport  la art. 12. 
Spre deosebire de celelalte litere ale 
art. 12, care se referă la fapte cu 
consecințe punctuale, lit. f) a 
acestui articol reglementează 
contravenții pentru prejudiciile care 
se pot întinde pe zone ample. 
Aducerea terenului la starea inițială 
nu implică reinstaurarea unor 
ecosisteme; poate fi nevoie de ani 
pentru acest lucru.  
Considerăm că este necesar ca 
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sa."  
 
şi se abrogă litera f) a art. 12. 
 
Autor: 
Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

valoarea contravențiilor să fie 
crescută. 
Propunem mutarea acestei litere la 
art. 9 ca o nouă literă, lit. f^1).  
Art. 9 prevede contravenții de 
2.000-5.000 lei (față de 1.000-2.000 
lei cât sunt în cazul art. 12) şi se 
referă la fapte comparabile precum 
la inundarea și incendierea fondului 
forestier. 

8.   
 ART.12 
 e) trecerea animalelor domestice 
neînsoţite prin fondul forestier, fără 
aprobare legală. 

6.Art.12, lit. e) se modifică și va avea 
urmatorul cuprins: 
e)trecerea animalelor domestice insotite 
sau neînsoţite prin fondul forestier, fără 
aprobare legală. 
 
Autor: 
Deputat PNL - Glad Varga 

1. Dacă animalele erau însoțite de 
cioban nu există sancțiune, ori 
trecerea prin fondul forestier cu 
animale , fără aprobare, trebuie 
sancționată, nu contează dacă sunt 
însoțite sau nu. Dimpotrivă, dacă 
sunt însoțite înseamnă ca se face în 
cunostință de cauză. 
 
 
2.  
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9.   
 
Art. 13 alin. (1) 
a)neexecutarea de către ocolul silvic care 
asigură administrarea sau serviciile 
silvice pentru fondul forestier respectiv, 
după caz, a lucrărilor de regenerare 
artificială şi de completare a regenerărilor 
naturale, în termen de cel mult două 
sezoane de la tăierea unică, definitivă, 
după tăierile ilegale pe suprafeţe 
compacte, inclusiv a tăierilor accidentale 
pe suprafeţe compacte de minimum 0,5 

La articolul 13 alineatul (1), litera a) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
a) neexecutarea de către ocolul silvic 
care asigură administrarea sau serviciile 
silvice pentru fondul forestier respectiv, 
după caz, a lucrărilor de regenerare 
artificială şi de completare a 
regenerărilor naturale, în termen de cel 
mult două sezoane de la tăierea unică, 
definitivă, după tăierile ilegale pe 
suprafeţe compacte, inclusiv a tăierilor 

Obligația de a executa lucrări de 
regenerare rtificial și de 
completare a regenerărilor natural 
în termen de cel mult două sezoane 
de vegetație de la tăierea unică sau 
definitivă este prevăzută în Codul 
silvic la art. 30 alin. (1)  și 
nerespectarea ei constituie 
infracțiune silvică, conform art. 110 
din Codul silvic. 

În situația în care fondul de 
conservare și regenerare s-a 
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hectare fără derogări de la prevederile 
amenajamentului silvic, sau a terenurilor 
oferite în compensarea terenurilor scoase 
definitiv din fondul forestier naţional, în 
limita fondului de conservare şi 
regenerare a pădurilor, constituit conform 
legii. În situaţia existenţei unui contract 
de servicii silvice pentru fondul forestier 
al unui proprietar, fondul de conservare şi 
regenerare a pădurilor se constituie la 
nivelul ocolului silvic; 
 
 
 
 

accidentale pe suprafeţe compacte de 
minimum 0,5 hectare fără derogări de la 
prevederile amenajamentului silvic, sau 
a terenurilor oferite în compensarea 
terenurilor scoase definitiv din fondul 
forestier naţional, în cazul în care 
fondul de conservare și regenerare a 
pădurilor, constituit conform legii, s-
a epuizat. 
 
 
 
 
La articolul 13 alineatul (1), după 
litera a) se introduce o nouă literă, 
a¹), cu următorul cuprins: 
a¹)neefectuarea în două sezoane de 
vegetație a lucrărilor de regenerare 
artificială sau de completare a 
regenerării naturale, de către 
proprietar/administrator prestator 
de servicii silvice, a terenurilor pe 
care s-au tăieri ilegale pe suprafețe 
compacte, tăieri accidentale pe 
suprafețe compacte de minimum 0,5 
hectare fără derogări de la 
prevederile amenajamentului silvic, 
sau a terenurilor oferite în 
compensarea terenurilor scoase 
definitiv din fondul forestier național, 
în termen de doi ani de la 
somație/aprobare, în situația în care 
legea obligă la constituirea fondului 
de conservare și regenerare a 
pădurilor, iar acesta a fost utilizat 

epuizat, suntem în fața unei fapte 
mai puțin grave decât cea prevăzută 
în Codul silvic, motiv pentru care 
trebuie încadrată ca fiind 
contravenție silvică. 
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exclusiv pentru efectuarea lucrărilor 
de regenerare; 
Autor: 
Deputat PNL – Tinel Gheorghe 

10.      ART. 13 
    (1) Constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează cu amendă de la 2.000 lei 
până la 5.000 lei următoarele fapte: 
    a) neexecutarea de către ocolul silvic 
care asigură administrarea sau serviciile 
silvice pentru fondul forestier respectiv, 
după caz, a lucrărilor de regenerare 
artificială şi de completare a regenerărilor 
naturale, în termen de cel mult două 
sezoane de la tăierea unică, definitivă, 
după tăierile ilegale pe suprafeţe 
compacte, inclusiv a tăierilor accidentale 
pe suprafeţe compacte de minimum 0,5 
hectare fără derogări de la prevederile 
amenajamentului silvic, sau a terenurilor 
oferite în compensarea terenurilor scoase 
definitiv din fondul forestier naţional, în 
limita fondului de conservare şi 
regenerare a pădurilor, constituit conform 
legii. În situaţia existenţei unui contract 
de servicii silvice pentru fondul forestier 
al unui proprietar, fondul de conservare şi 
regenerare a pădurilor se constituie la 
nivelul ocolului silvic; 

7.ART. 13, alin.(1) lit. c)  se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
    (1) Constituie contravenţii silvice şi 
se sancţionează cu amendă de la 2.000 
lei până la 5.000 lei următoarele fapte: 
    a) neexecutarea de către ocolul silvic 
care asigură administrarea sau serviciile 
silvice pentru fondul forestier respectiv, 
după caz, a lucrărilor de regenerare 
artificială şi de completare a 
regenerărilor naturale, în termen de cel 
mult două sezoane de la tăierea unică, 
definitivă, după tăierile ilegale pe 
suprafeţe compacte, inclusiv a tăierilor 
accidentale pe suprafeţe compacte de 
minimum 0,5 hectare fără derogări de la 
prevederile amenajamentului silvic, sau 
a terenurilor oferite în compensarea 
terenurilor scoase definitiv din fondul 
forestier naţional, în cazul în care 
fondul de conservare şi regenerare a 
pădurilor, constituit conform legii, s-a 
epuizat. 
 
Autor: 
Deputat PNL - Glad Varga 

1.  Art 13 din OUG se regaseste in 
Codul Silvic la art.30 alin(1) si 
constituie infractiune cf . Art 110 
Eliminând textul de mai sus, putem 
spune ca neîmpădurirea în două 
sezoane de vegetație se 
sancționează ca infracțiune, pe 
Codul Silvic , dacă nu se face  în 
cazul în care există  bani in fondul 
de conservare și regenerare dar nu 
se face pt. că nu se vrea . În cazul în 
care s-a consumat  fondul de 
conservare și regenerare și banii nu 
au ajuns pt. regenerarea tuturor 
suprafetelor atunci să fie 
contravenție, deoarece nu se face 
pt. că nu sunt bani nu pt. că nu se 
vrea. 
 
 
 
 
2.  
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11.  Art. 15. – alin. (1)  
b) realizarea taierii rase prin alaturare cu 
alta taiere rasa, cu incalcarea prevederilor 
legale in vigoare; 

La articolul 15, litera b) a alineatului 
(1) se completează şi va avea 
următorul cuprins: 
"b) realizarea tăierii rase prin alăturare 
cu alta taiere rasă, cu încălcarea 
prevederilor legale în vigoare; în cazul 

Pentru descurajarea tăierilor rase 
ilegale. Propunem completarea cu 
măsuri explicite de sancţionare a 
responsabililor, de reducere a 
pagubelor produse şi de recuperare 
a prejudiciului. 
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în care tăierea rasă este autorizată, 
amenda se aplică şefului de ocol care 
a emis autorizaţia de exploatare; la 
constatarea faptei, lucrările de 
exploatare se suspendă şi se 
procedează la anularea autorizaţiei 
de exploatare şi a actului de punere 
în valoare, cu reinventarierea masei 
lemnoase rămase pe picior; masa 
lemnoasă exploatată existentă în 
parchet se confiscă, iar pentru masa 
lemnoasă exploatată care a fost 
valorificată până la data constatării 
se procedează la confiscare valorică, 
conform prevederilor legale; 
confiscarea valorică se face în sarcina 
vânzătorului masei lemnoase pe 
picior; sumele confiscate se depun în 
fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinaţie silvică;" 
Autor: 
Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

 

12.  Art.15 
 (3) Volumul de masă lemnoasă 
achiziţionat anual de către operatorul 
economic/grupul de operatori economici 
cu care se depăşeşte procentul prevăzut la 
art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările 
ulterioare, sau s-a depăşit procentul 
prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din 
aceeaşi lege, se confiscă valoric, dacă nu 
există fizic." 

8. Alineatul (3 ) al art. 15 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 
(3) Volumul de masă lemnoasă 
achiziţionat anual de către operatorul 
economic/grupul de operatori 
economici cu care nu se realizează 
procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. 
c) din Legea nr. 46/2008, republicată, 
cu modificările ulterioare, sau cu care s-
a depăşit procentul prevăzut la art. 60 
alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege este 
supus confiscării faptice sau valorice.  
 

1. Art 60, alin. (5), lit.c) prevede 
obligația operatorului economic de 
a procesa cel puțin 40% din 
materialul lemnos achiziţionat sub 
formă de lemn rotund fasonat la 
drum auto, ori, din textul actual 
reiese că agentul economic este 
sancționat dacă procesează mai 
mult de 40%. 
 
 
2.  
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Autor: 
Deputați PNL - Glad Varga și Tinel 
Gheorghe 

13.   ART. 16 
    (1) Constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează cu amendă de la 6.000 lei 
până la 10.000 lei următoarele fapte: 

9. La art 16, alin.(1), după lit g)  se 
introduce o nouă literă, lit.h) cu 
următorul cuprins: 
 
h) nereprimirea parchetelor de 
exploatare în termenul prevăzut  în 
autorizațiile de exploatare.  
 
Autor: 
Deputat PNL - Glad Varga 

1. Nu exista sancțiune pt. această 
faptă.   
 
 
 
2. 
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14.  Art. 17 
a) nerespectarea tehnologiilor şi traseelor 
de scos-apropiat prevăzute în autorizaţia 
de exploatare; 

La articolul 17, litera a) se 
completează şi va avea următorul 
cuprins: 
"a) nerespectarea tehnologiilor şi 
traseelor de scos-apropiat prevăzute în 
autorizaţia de exploatare; în cazul în 
care se constată existența de 
prejudicii sau degradări ale 
terenului, solului său cursurilor de 
apă ca urmare a acestor fapte, se va 
proceda la suspendarea autorizației 
de exploatare până la remedierea 
prejudiciilor constatate și aducerea la 
starea inițială a terenului și solului; " 
Autor: 
Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

Sunt necesare prevederi privind 
remedierea prejudiciului. 

 

15.   10. La articolul 17, dupa litera e se 
introduc două litere f), g) care vor 
avea următorul cuprins: 
 
f) lăsarea în parchetele de exploatare, la 
expirarea termenului de reprimire de 
cioate cu înălţimea mai mare decât cea 

1. Aceste fapte nu sunt sancționate   
 
 
 
2. 
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permisă în conformitate cu prevederile 
legale. Sanctiunea se aplica 
operatorului economic care este  
titularul autorizatiei de exploatare dacă 
parchetul nu este reprimit sau 
personalului silvic care a efectuat 
reprimirea parchetului, în cazul în care 
parchetul s-a reprimit. 
 
g) - neefectuarea nivelării drumurilor de 
scos-apropiat la colectarea lemnului, de 
către titularul autorizaţiei de exploatare, 
la terminarea procesului de exploatare a 
masei lemnoase. Sanctiunea se aplica 
operatorului economic care este  
titularul autorizatiei de exploatare dacă 
parchetul nu este reprimit sau 
personalului silvic care a efectuat 
reprimirea parchetului, în cazul în care 
parchetul s-a reprimit. 
 
Autor: 
Deputați PNL - Glad Varga și Tinel 
Gheorghe 

16.   ART. 19 
    (1) Constituie contravenţii silvice şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei 
până la 10.000 lei şi confiscarea 
materialelor lemnoase în cauză 
următoarele fapte:  
  b) expedierea, transportul, primirea, 
depozitarea pomilor de Crăciun fără 
provenienţă legală, aşa cum este stabilită 
de normele referitoare la provenienţa, 
circulaţia şi comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 

11. Articolul 19, alin.(1) , lit. b) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:   
 b) expedierea, transportul, primirea, 
depozitarea pomilor de Crăciun și a 
materialelor lemnoase fără avize de 
însoțire  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 

1. Pentru  transpotrtul materialelor 
lemnoase fără aviz de însoțire nu a 
fost prevăzută sancțiune. Este 
prevăzută sancțiune pt. aviz 
necompletat corespunzător, fără cod 
unic, ș.a., dar, la ora actuală se pot 
transporta materiale lemnoase fără 
aviz de însoțire deoarece nu există 
sancțiune pt. această faptă. 
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depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund; 

lemn rotund; 
 
Autor: 
Deputat PNL - Glad Varga 

 
2. 

17.  Art. 19, alin. (4)  
a) neutilizarea Sistemului informatizat de 
urmărire a materialelor lemnoase, 
denumit în continuare SUMAL, sau 
transmiterea cu întârziere mai mare de 
45 de 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 
15.000 lei la 20.000 lei şi cu 
suspendarea acordului de distribuire şi 
utilizare a documentelor cu regim 
special pentru o perioadă de 1 an. 
Sancţiunea se aplică numai cu condiţia 
notificării profesionistului în cauză de 
către structura teritorială de specialitate a 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, în termen de maximum 5 
zile de la data prevăzută de lege pentru 
raportarea datelor în SUMAL; 
 

48. La articolul 19 alineatul (4), 
literele a), e)-g), l) şi m) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

"a) neutilizarea Sistemului 
informatizat de urmărire a materialelor 
lemnoase, denumit în continuare 
SUMAL,  cu amendă de la 15.000 lei la 
20.000 lei. Sancțiunea se aplică după 
notificarea de către structura teritorială 
de specialitate a autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură în 
caz de neconformare; 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

A fost preluat amendamentul 
aprobat în Comisia pentru 
Agricultură, dar a fost păstrat 
nivelul amenzilor din legea în 
vigoare. 
 

 

18.  Art. 19, alin. (4)  
f) transmiterea cu întârziere mai mare de 
15 zile de la data la care trebuia să se facă 
raportarea lunară, dar fără a depăşi 
termenul prevăzut la lit. a), de către 
profesionişti, din culpa acestora, a datelor 
în SUMAL, cu amendă de la 7.000 lei la 
10.000 lei şi cu suspendarea acordului de 
distribuire şi utilizare a documentelor cu 
regim special pe o perioadă de până la 90 
de zile; 

"f) transmiterea cu întârziere mai mare 
de 15 de zile de la data la care trebuia 
să se facă raportarea lunară, de către 
profesioniști, din culpa acestora, a 
datelor în SUMAL, cu amendă de la 
7.000 lei la 10.000 lei şi cu suspendarea 
acordului de distribuire şi utilizare a 
documentelor cu regim special pe o 
perioadă de până la 90 de zile. 
Sancțiunea se aplică după notificarea 
de către structura teritorială de 

A fost preluat amendamentul 
aprobat în Comisia pentru 
Agricultură, dar a fost păstrat 
nivelul amenzilor din legea în 
vigoare. 
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 specialitate a autorității publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură; 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 
19.  Art. 19, alin. (4)  

a) neutilizarea Sistemului informatizat de 
urmărire a materialelor lemnoase, 
denumit în continuare SUMAL, sau 
transmiterea cu întârziere mai mare de 45 
de 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 15.000 lei la 20.000 lei şi 
cu suspendarea acordului de distribuire şi 
utilizare a documentelor cu regim special 
pentru o perioadă de 1 an. Sancţiunea se 
aplică numai cu condiţia notificării 
profesionistului în cauză de către 
structura teritorială de specialitate a 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură, în termen de maximum 5 
zile de la data prevăzută de lege pentru 
raportarea datelor în SUMAL; 
 

"f^1) transmiterea cu întârziere mai 
mare de 45 de zile de la data la care 
trebuia să se facă raportarea lunară 
de către profesioniști, din culpa 
acestora, a datelor în SUMAL se 
sancționează contravențional 
complementar cu suspendarea 
acordului de distribuire şi utilizare a 
documentelor cu regim special 
pentru o perioadă de 1 an. 
Sancţiunea se aplică numai cu 
condiţia notificării profesionistului în 
cauză de către structura teritorială 
de specialitate a autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură, în termen de maximum 5 
zile de la data prevăzută de lege 
pentru raportarea datelor în 
SUMAL; 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

Consideram utilă păstrarea 
sancțiunii contravenționale 
complementare a suspendării 
acordului pentru întârzieri mari 
prevăzută la alin.(4), lit.  a) al art. 
19 al legii în vigoare. 

 

20.  Art. 19, alin. (4)  
g) transmiterea de către profesionişti a 
raportării lunare a datelor în SUMAL cu 
o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, 
faţă de data la care trebuia să se facă 
raportarea, cu amendă de la 5.000 lei la 
8.000 lei. Pe lângă amendă, structura 
teritorială de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură are obligaţia notificării 

"g) netransmiterea de către 
profesionişti a raportării lunare a 
datelor în SUMAL, cu amendă de la 
15.000 lei la 20.000 lei și cu 
suspendarea acordului de distribuire și 
utilizare a documentelor cu regim 
special pe o perioadă de până la 90 de 
zile. Sancțiunea se aplică după 
notificarea de către structura teritorială 
de specialitate a autorităţii publice 

A fost preluat amendamentul 
aprobat în Comisia pentru 
Agricultură, dar a fost păstrat 
nivelul amenzilor din legea în 
vigoare; fapta este reglementată în 
prezent la lit. a) și se referă la 
transmiterea cu o întârziere mai 
mare de 45 de zile și neutilizarea 
SUMAL. 
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profesionistului în cauză în termen de 
maximum 5 zile de la data prevăzută 
de lege pentru raportarea datelor în 
SUMAL; 

centrale care răspunde de silvicultură;" 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

21.  Art. 19, alin. (4)  
g) transmiterea de către profesionişti a 
raportării lunare a datelor în SUMAL cu 
o întârziere de până la 15 zile, inclusiv, 
faţă de data la care trebuia să se facă 
raportarea, cu amendă de la 5.000 lei la 
8.000 lei. Pe lângă amendă, structura 
teritorială de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură are obligaţia notificării 
profesionistului în cauză în termen de 
maximum 5 zile de la data prevăzută 
de lege pentru raportarea datelor în 
SUMAL. 

"g^1) transmiterea de către 
profesionişti a raportării lunare a 
datelor în SUMAL cu o întârziere de 
până la 15 zile, inclusiv, faţă de data 
la care trebuia să se facă raportarea, 
cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei." 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

Potrivit amendamentelor admise 
din Raport, întârzierile de până la 
15 zile nu sunt sancționate. 
Considerăm oportună sancționarea 
cel puțin cu amendă. 

 

22.  Art. 19 
(5) În situaţia repetării faptelor 
prevăzute la alin. (4) lit. h) - k) într-un 
interval de 6 luni, pe lângă sancţiunea 
principală, agentul constatator aplică şi 
sancţiunea complementară a 
suspendării acordului pentru 
distribuţia şi utilizarea documentelor 
cu regim special pentru o perioadă de 
până la 90 de zile. 
 

La articolul 19, alin. (5) se modifică şi  
va avea următorul cuprins: 

"(5) În cazul neîndeplinirii/ 
neimplementării de către operatorii 
economici a obligațiilor prevăzute la 
alin. (4) lit. h) - k) într-un interval de 6 
luni, cuantumul amenzii se 
triplează." 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

A fost preluat amendamentul admis 
din Raport, dar, având în vedere 
scăderea amenzilor, propunem 
triplarea lor. 

 

23.  Art. 19 
(5) În situaţia repetării faptelor prevăzute 
la alin. (4) lit. h) - k) într-un interval de 6 
luni, pe lângă sancţiunea principală, 
agentul constatator aplică şi sancţiunea 
complementară a suspendării acordului 
pentru distribuţia şi utilizarea 

La articolul 19, alin. (5) se introduce 
un nou alineat, alin. (5^1) care va 
avea următorul cuprins: 

"(5^1) În situaţia repetării faptelor 
prevăzute la alin. (4) lit. h) - k) într-
un interval de 12 luni, pe lângă 
sancţiunea principală, agentul 

A fost preluată ideea 
sancţiunii complementare a 
suspendării acordului din legea în 
vigoare, art. 19, alin. 5. Urmare a 
dezbaterilor din Comisia pentru 
Agricultură, propunem extinderea 
termenului de la 6 luni la un an. 
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documentelor cu regim special pentru o 
perioadă de până la 90 de zile. 
 

constatator aplică şi sancţiunea 
complementară a suspendării 
acordului pentru distribuţia şi 
utilizarea documentelor cu regim 
special pentru o perioadă de până la 
90 de zile." 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 
24.   

ART.19 
 (13) Mijloacele de transport cu care s-a 
realizat transportul materialelor lemnoase 
care nu au provenienţă legală 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 se 
confiscă. 

12. La articolul 19, alineatele (13) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 (13) Mijlocul de transport cu care s-a 
realizat transportul de materiale 
lemnoase fără aviz de însoțire și/sau 
fără cod online sau offline, după caz, 
generat de aplicațiile SUMAL, pentru 
situațiile în care emiterea codului online 
sau offline este obligatorie, se reține, 
urmând a se confisca, dacă valoarea 
materialelor lemnoase transportate 
depășește de 5 ori prețul mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior 
sau dacă se constată repetarea faptei în 
interval de 6 luni de la data constatării 
primei fapte. Evaluarea masei lemnoase 
se realizează conform prevederilor art. 
22 alin.(7). 

 
Autori: 
Deputați USR – Cristian Ghinea, 
Adrian Prisnel,Cornel Zainea și Stelian 
Cristian Ion 

Considerăm că amendamentul din 
Raport poate îngreuna aplicarea 
sancțiunii complementare a 
confiscării mijlocului de transport. 
În unele cazuri evaluarea se va face 
cu greutate la momentul constatării 
transportului (de ex. în timpul 
nopții când agentul politiei nu este 
însoțit de un silvicultor). De aceea 
propunem completarea 
amendamentului din Raport cu 
prevederea explicită a posibilității 
de a reține mijlocul de transport 
până la evaluarea masei lemnoase, 
după care se decide dacă se impune 
confiscarea. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Camera  
Deputatilor 

25.   După articolul 19, se introduce un 
nou articol, art. 19^1, cu următorul 
cuprins: 

"Art. 19^1. Constituie contravenţii 

Pentru păstrarea trasabilităţii 
materialului lemnos, condiţie 
impusă de legislaţia UE, este 
necesară prevederea de contravenţii 
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silvice şi se sancţionează cu amendă 
de la 5.000 lei până la 10.000 lei şi 
confiscarea materialelor lemnoase în 
cauză următoarele fapte: primirea, 
depozitarea şi/sau prelucrarea 
materialelor lemnoase fără 
provenienţă legală, aşa cum este 
stabilită de normele în vigoare, 
depozitarea şi prelucrarea şi/sau 
comercializarea materialelor 
lemnoase în amplasamente pentru 
care nu s-a obţinut şi/sau solicitat 
acordul de distribuire şi utilizare a 
documentelor cu regim special, 
prevăzut de legislaţia specifică în 
vigoare." 
Autor: 

Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

pentru primirea, depozitarea şi 
prelucrarea materialului lemnos 
fără provenienţă legală sau în 
condiţii neautorizate. 
 

26.  Art. 24, alin. (1)  
d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române - pentru constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 
pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) 
lit. a), art. 7 alin. (1) lit. a), b), c) şi e), art. 
8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) şi c), art. 19 
alin. (1) - (3), alin. (4) lit. a), f), g), l) şi 
m), art. 20 şi 21; 
 

La articolul 24 alin. (1) lit. d) se 
completeaza şi va avea următorul 
cuprins: 
„d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din 
cadrul Poliţiei Române – pentru 
constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor pentru faptele prevăzute la 
art. 3 alin. (3) lit. a) și b), art. 5, alin. 
(1) lit. b), art. 6 lit. c), d) si f), art. 7 
alin. (1) lit. a), b), c) şi e), art. 8, 9, 11, 
12, art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin 
(1) lit. a)-c) si e), art. 17 lit. b), c), d) si 
f), art. 19 alin. (1) - (3), alin. (4) lit. a), 
f), g), l) şi m), art. 19^1, art. 20 şi 21.” 
Autor: 
Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

Completarea atribuţiilor Poliţiei 
Române, potrivit posibilităţilor de 
constatare ale acesteia. 

 

27.   La articolul 24, alineatul (3) se 
completeaza şi  va avea următorul 

Corelare necesară. Forma în 
vigoare a legii se referă, alături de  
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cuprins: 
 „(3) Legitimația de serviciu a agenților 
constatatori prevăzuți la alin. (1) lit. d), 
d^1), e) și g) constituie legitimația de 
control, prevăzută de prezenta lege.” 
Autor: 
Deputat USR –Stelian Cristian Ion 

ofiţerii din poliţie (lit. d), 
jandarmerie (lit. e) şi din cadrul 
serviciilor profesioniste (lit. g) şi la 
ofiţerii poliţiei de frontieră (lit. 
d^1). 

28.  La Anexa nr. 1 
 
 
„Persoana juridică 
..........................................................., cu 
sediul în ................................................., 
CUI ..........................., reprezentată prin 
domnul/doamna 
...................................................................
...., zis(ă) ....................................., cu 
domiciliul la adresa 
......................................., ocupația 
................................, locul de 
muncă.............................................., 
posesor/posesoare al/a BI 
(CI)/pașaportului seria ......... nr. 
......................., CNP 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 
 Persoana fizică ....................................., 
cu domiciliul la adresa 
......................................., 
posesor/posesoare al/a BI 
(CI)/pașaportului seria ......... nr 
........................, CNP 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,” 

La Anexa nr. 1, paragrafele 
referitoare la faptuitori se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins: 
„Persoana juridică 
..........................................................., 
cu sediul în 
................................................., CUI 
..........................., reprezentată prin 
domnul/doamna 
................................................................
......., zis(ă) ....................................., cu 
domiciliul în localitatea ......................, 
str. ..........................., nr. .................. 
bl…., sc…., et…., ap. …, 
județul/sectorul 
......................................., ocupația 
................................, locul de 
muncă.............................................., 
posesor/posesoare al/a BI 
(CI)/pașaportului seria ......... nr. 
......................., CNP 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 
 Persoana fizică ....................................., 
cu domiciliul în localitatea 
......................, str. ..........................., 
nr. .................. bl…., sc…., et…., ap. 
…, județul/sectorul 
......................................., 
posesor/posesoare al/a BI 

Este necesară completarea adresei 
pentru a preîntâmpina unul dintre 
motivele procedurale des întâlnite 
de pierdere în instanţă de contestare 
a aplicării contravențiilor silvice. 
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(CI)/pașaportului seria ......... nr 
........................, CNP 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,” 
Autor: 
Deputat USR –Stelian Cristian Ion 
 

 

 
 
 


