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TABEL 
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x nr. 356/20201) 

 
1. Vă adresăm rugămintea să eliminați din Tabelul aflat pe ordinea de zi a Comisiei amendamentele formulate de către “Federația Silva” având în                      

vedere că prin introducerea acestor propuneri ca amendamente sunt încălcate prevederile art. 74 alin. (1) din Constituția României precum și                    
Deciziile Curții Constituționale nr. 474 din 28 iunie 2016 respectiv 137 din 20 martie 2018 conform cărora doar Guvernul și parlamentarii pot                      
depune și susține amendamente. 
Asociațiile/federațiile profesionale participă în procesul consultativ pentru a sprijini legiuitorul să înțeleagă mai bine realitățile din practică și                  
pentru a transmite un punct de vedere asupra impactului actului normativ asupra activității entităților pe care le reprezintă. 

2. Propuneri/motivare ASFOR. 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 46/2008 

Codul silvic 
 

Text adoptat de  Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 
 

Propunere ASFOR pentru 
armonizarea textului 

Motivarea textului propus de 
ASFOR 

1. Art. 52   alin. nou (4) Paza fondului 
forestier național se 
realizează prin forțe și 
mijloace militare de către 
instituțiile specializate ale 
autorităților administrației 
publice care au obligația de 

Având în vedere numeroase situații în 
care hoții de lemne au agresat 
personalul silvic, au furat armele din 
dotarea personalului silvic se impune 
introducerea unui serviciu de pază 
specializat care să asigure paza 
fondului forestier național. Acest 
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a monitoriza și accesul 
respectiv circulația pe 
drumurile forestiere. 

lucru poate fi realizat cu succes de 
unitățile Ministerului Administrației 
și Internelor care are trupe pregătite, 
dotate, și specializate în lupta cu hoții 
sau cu rețelele de infracționalitate 
organizată. Un model similar de 
organizare este în Italia Comando 
unità forestali, ambientali e 
agroalimentari(https://en.wikipedia.or
g/wiki/Comando_unit%C3%A0_fore
stali,_ambientali_e_agroalimentari)  

2.   11.La articolul 60, după 
alineatul (3), se introduc 
două noi alineate, alin. 
(31) şi (32), cu următorul 
cuprins: 
(31) Livrarea masei 
lemnoase se face in baza 
măsurării de către 
vânzător și compărător, 
în platforma primară, a 
masei lemnoase rezultate 
în urma prestărilor de 
servicii de exploatare sau 
a exploatării masei 
lemnoase pe picior. 

11.La articolul 60, după 
alineatul (3), se introduc 
două noi alineate, alin. (31) 
şi (32), cu următorul cuprins: 
(31) Livrarea 
lemnului/produselor din 
lemn se face în baza 
măsurării efectuate de către 
personal specializat, în 
platforma primară. 
 
(32) Ocolul silvic care 
eliberează autorizația de 
exploatare, indiferent de 
modul de valorificare a 

Lemnul trebuie măsurat la plecarea 
din pădure de către personal 
specializat.  
Personalul specializat pierde 
credențialele și implicit dreptul de a 
mai măsura lemn în momentul în care 
întocmește eronat în mod repetat 
expediții.  
Acest personal specializat poate fi un 
angajat din cadrul ocolului, al 
operatorului economic, sau o terță 
parte independentă care asigură 
transparența expediției lemnului. 
Ocolul silvic are obligația de a se 
asigura că din fondul forestier pe care 
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(32) Ocolul silvic care 
eliberează autorizația de 
exploatare, indiferent de 
modul de valorificare a 
masei lemnoase, are 
obligația de a emite 
documentele de însoțire 
a materialelor rezultate 
din exploatare, în urma 
măsurării acestora, în 
platforma primară. 
 
Autori:  
Deputat USR Cornel 
Zainea 
Deputat USR Daniel 
Popescu 
Deputat USR Stelian Ion 
 

lemnului/produselor din 
lemn, are obligația de a 
amplasa sisteme video de 
monitorizare a lemnului 
expediat din fondul forestier 
pe care îl administrează. 

îl administrează nu este pus în piață 
lemn recoltat ilegal. Cel mai 
simplu/eficient  mod de urmărire este 
amplasarea de camere video care să 
urmărească transporturile de lemn. 
 
 

3.  13. La articolul 60 
alineatul (5), după litera 
a) se introduce o nouă 
literă, lit.a1), cu următorul 
cuprins: 
„a1)valorificarea ca lemn 

 a1)expedierea/facturarea 
lemnului/produselor din 
lemn obținute din fond 
forestier și din vegetația din 
afara fondului forestier se 
face urmare a măsurării 

APV (actul de punere în valoare) este 
un document tehnic estimativ prin 
care se estimează cantități de lucrări 
ce urmează a fi efectuate.  
Trasabilitatea lemnului trebuie 
asigurată la prima punere pe piață, 
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fasonat;" 
 

lemnului/produselor din 
lemn; 
a2) acte de evaluare 
întocmite de ocoalele 
silvice, conform normelor 
tehnice silvice specifice 
reprezintă devize estimative 
ale lucrărilor de exploatare 
ce urmează a fi executate; 
 

prin măsurarea lemnului la plecarea 
din fond forestier. 
Modul de valorificare a lemnului este 
stabilit de proprietar/administrator în 
funcție de condițiile pieței. 
La ora actuală RNP poate valorifica 
orice volum de lemn ca lemn fasonat 
fără să fie necesară modificarea 
Codului silvic.  
Valorificarea lemnului ca lemn 
fasonat este condiționată de existența 
unor dotări și a unei infrastructuri pe 
care administratorul statului nu o are 
dar care în schimb se regăsește la 
operatorii economici. 
Modul de valorificare a lemnului nu 
are nicio legătură cu trasabilitatea sau 
cu paza pădurii. Este recomandat să 
se evite amestecarea trasabilității cu 
comercializarea lemnului. 

4. 
Art. 59.- 

(5) Volumul  
prevăzut prin  
amenajamentul 

  
(51) Lucrările de îngrijire şi     
conducere a arboretelor,   
tăierile de igienă, executate    
în fondul forestier   
proprietate publică a   

Luând în considerare gradul de 
perisabilitate al lemnului, propunem 
eliminarea produselor accidentale din 
această categorie, deoarece aceste 
produse necesită a fi recoltate și 
expediate din fond forestier într-un 
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silvic pentru  
extragere, prin  
lucrările de  
îngrijire şi  
conducere, este  
orientativ şi se   
recoltează cu  
respectarea 
prevederilor 
normelor tehnice  
specifice şi în   
funcţie de starea   
arboretelor. 

(51) Lucrările de   
îngrijire şi  
conducere a  
arboretelor, tăierile  
de igienă, precum   
şi tăierile de   
produse 
accidentale 
dispersate sau  
realizate pe  
suprafeţele 
compacte de  
maximum 3 ha,   

statului, se realizează de    
către administratorii  
prevăzuţi de lege, în    
următoarea ordine: 

timp cât mai scurt. 
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executate în fondul   
forestier 
proprietate publică  
a statului, se   
realizează de către   
administratorii 
prevăzuţi de lege,   
în următoarea  
ordine: 
 

5. 
Art. 60.- 

alin. (5) litera f) 

un operator  
economic/grup de  
operatori 
economici nu  
poate 
achiziţiona/procesa 
mai mult de 30%    
din volumul  
dintr-un sortiment  
industrial de masă   
lemnoasă din  

  NEMODIFICAT 
NU SUSȚINEM 
MODIFICAREA 
ACESTUI ARTICOL 

Invocarea volumelor de lemn din 
Europa este nejustificată. Lemnul din 
Europa este mult mai ieftin decât 
lemnul din România, ceea ce îl face 
mult mai atractiv. Piața mondială a 
lemnului este contractată, marii 
jucători din piața internă au curțile 
pline de lemn sau deșeuri, de unde și 
lipsa de atractivitate pentru achiziția 
de lemn din piața internă în această 
perioadă. 
De remarcat, că județele în care încă 
activează un număr semnificativ de 
operatori economici mici volumele de 
lemn valorificate sunt mult mai mari 
decât județele în care marii operatori 
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fiecare specie,  
stabilit ca medie a    
ultimilor 3 ani în    
baza actelor de   
punere în valoare   
autorizate la  
exploatare şi  
exploatate la nivel   
naţional, indiferent  
de forma de   
proprietate; 
 

au monopolizat piața.  
În ceea ce privește produsele 
accidentale din România - blocajul 
este la nivel instituțional - legat de 
modul în care se obțin avizele pentru 
exploatarea acestui lemn dar și la 
nivel managerial administratorii 
optând să valorifice și alte produse 
din lemn în loc să se asigure că 
valorifică întâi produsele accidentale 
și ulterior produsele principale, 
secundare, de conservare. 
Este necesară limitarea tendințelor și 
practicilor anticoncurențiale pentru a 
limita apariția și dezvoltarea de 
monopoluri prin abuzarea forței 
economice a unui grup restrâns de 
firme. 
Nerestricționarea capacității de 
acaparare a pieței lemnului la un 
procent de 30%, are ca efect direct 
blocarea posibilității de dezvoltare a 
altor operatori economici ce pot 
activa pe aceeași piață, dar nu 
beneficiază de aceleași resurse 
financiare – în final, fiind grav 
afectată economia forestieră 
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națională, atât prin dispariția unor 
firme mici și mijlocii ce nu pot face 
față presiunii economice, cât și prin 
reducerea veniturilor statului datorate 
controlului prețurilor în piața 
lemnului. 

 6.  
14. La articolul 60, după     
alineatul (5) se introduc    
trei noi alineate,   
alin.(6)-(8), cu  
următorul cuprins: 

„(6) Începând cu data de     
1 ianuarie 2025, masa    
lemnoasă recoltată din   
fondul forestier  
proprietate publică a   
statului şi din fondul    
forestier proprietate 

publică a unităţilor   
administrativ-teritoriale 
se valorifică preponderent   
ca lemn fasonat. 

 Propunem eliminarea 
acestei prevederi. 
 
sau înlocuirea cu: 
 
(6)Lemnul și produsele din 
lemn obținute din fondul 
forestier proprietate publică 
a statului și din fondul 
forestier proprietate publică 
a unităților administrativ 
teritoriale se valorifică cu 
respectarea valorilor și 
principiilor concurenței. 
(7) Orice acțiune sau 
inacțiune care lezează 
interesele economice 
strategice ale României prin 
interzicerea, monopolizarea 
sau blocarea accesului la 

Așa cum am mai precizat, modul în 
care se valorifică masa lemnoasă este 
stabilit de către 
proprietar/administrator.  
În temeiul legislației în vigoare, de 
exemplu Suceava, valorifică anual ca 
și lemn fasonat 50% din posibilitate, 
iar Mureșul 6% din posibilitate.  
Prin urmare există toate pârghiile în 
legislație pentru ca lemnul să se 
valorifice fie ca lemn pe picior fie ca 
lemn fasonat.  
Faptul că Suceava valorifică deja 
50% ca și lemn fasonat nu înseamnă 
că nu sunt probleme ba din contră ce 
se prezintă în mass-media și pe 
rețelele de socializare arată că 
valorificarea ca lemn fasonat crează 
multe probleme de corupție dar și de 
concurență - de acces la resursă.  
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(7) Începând cu data de 1      
ianuarie 2023, cel puţin    
50% din masa lemnoasă    
recoltată din fondul   
forestier proprietate  
publică a statului şi din     
fondul forestier  
proprietate publică a   
unităţilor 
administrativ-teritoriale 
se valorifică ca lemn    
fasonat. 

(8) Administratorii  
fondului forestier  
proprietate publică a   
statului prevăzuţi la art.    
11 alin.(1) sau   
proprietarii/administratori
i fondului forestier   
proprietate publică a   
unităţii 
administrativ-teritoriale 
sunt obligaţi să ia măsuri     
pentru încadrarea în   
prevederile alin. (6) şi    

acestea, cu consecințe la 
nivel național este interzisă. 
 

Pentru a stopa fenomenele nedorite 
din silvicultură este necesar a fi 
separate activitățile de valorificare de 
cele de exploatare a lemnului în 
cadrul ocoalelor silvice, paza pădurii 
să fie realizată de structuri 
specializate din cadrul poliției sau 
jandarmeriei, trasabilitatea lemnului 
să fie urmărită la prima punere în 
piață(la ieșirea din pădure) pentru a 
nu mai avea lemn fără proveniență pe 
drumurile publice sau în depozite.  
Considerăm că această propunere 
vine de la persoane care nu au lucrat 
în ultimii 20 de ani în producție și 
care nu cunosc realitățile de 
infrastructură, tehnice, sau umane de 
la această oră.  
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(7)." 
 

7.   17.La articolul 68, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul 
cuprins: 
 
(11) Indiferent de modul 
de valorificare a masei 
lemnoase, provenienţa 
materialelor lemnoase în 
cazul introducerii pentru 
prima dată pe piaţa 
internă, se declară la 
momentul avizării 
transportului până în 
punctul de intrare în 
piaţă, conform Normele 
referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea 
materialelor lemnoase 
prevăzute la art. 73. 
Autori:  
Deputat USR Cornel 

(11) Indiferent de modul de 
valorificare provenienţa 
lemnului și a produselor din 
lemn în cazul introducerii 
pentru prima dată pe piaţa 
internă, se declară la 
momentul avizării 
transportului până în punctul 
de intrare în piaţă, conform 
Normele referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor 
lemnoase prevăzute la art. 
73. 

Termenul de masă lemnoasă este 
intern specific României. Conform 
legislației europene avem “lemn și 
produse din lemn” 
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Zainea 
Deputat USR Daniel 
Popescu 
Deputat USR Stelian Ion 
 

8. Toate prevederile de natură contravențională sau penală trebuie să fie incluse în legile specifice fie Legea 
171/2010 fie Codul penal. Codul silvic reglementează activitatea de administrare a pădurilor și modul în 
care este folosit lemnul ca produs al pădurii 

Legea nr.24/2000 privind tehnica 
legislativă 
art.14 - (1) Reglementările de același 
nivel și având același obiect se 
cuprind, de regulă, într-un singur act 
normativ. 
art.16 - (1) În procesul de legiferare 
este interzisă instituirea acelorași 
reglementări în mai multe articole sau 
alineate din același act normativ ori în 
două sau mai multe acte normative. 
Pentru sublinierea unor conexiuni 
legislative se utilizează norma de 
trimitere. 

9. Art. 107.-   alin. nou (3) Nu constituie 
infracțiune prejudiciile 
constatate de către 
personalul silvic abilitat 
urmare a activităților 
autorizate de exploatare a 

În timpul operațiilor de doborâre a 
arborilor există situații în care sunt 
agățați/doborâți/rupți și alți arbori 
care nu fac obiectul actului de punere 
în valoare. Astfel de accidente sunt 
specifice operațiunilor de doborâre a 
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lemnului. arborilor și fac parte din categoria 

prejudiciilor pe care operatorul 
economic le achită 
proprietarului.APV 

10. La ANEXA 1 - 
Definiții, pct. 21 
Materiale 
lemnoase - lemnul 
rotund sau despicat 
de lucru și lemnul 
de foc, 
cheresteaua, 
flancurile, 
traversele, lemnul 
ecarisat - cu 
secțiune 
dreptunghiulară 
sau pătrată, precum 
și lemnul cioplit. 
Această categorie 
cuprinde și arbori 
și arbuști 
ornamentali, pomi 
de Crăciun, răchită 
și puieți; 
materialele 

  „lemn și produse din lemn” 
înseamnă lemnul și 
produsele din lemn așa cum 
sunt prevăzute în anexa la 
REGULAMENTUL (UE) 
NR. 995/2010 , cu excepția 
produselor din lemn sau a 
elementelor acestor produse, 
fabricate din lemn sau din 
produse din lemn, care și-au 
încheiat ciclul de viață și 
care altfel ar fi eliminate ca 
deșeuri, astfel cum sunt 
definite la articolul 3 
alineatul (1) din Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile 
 

În conformitate cu prevederile art. 
148 pct.2 din Constituția României, 
ce instituie prevalența legislației 
europene în fața reglementărilor 
naționale - Ca urmare a aderării, 
prevederile tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene, precum și celelalte 
reglementări comunitare cu caracter 
obligatoriu, au prioritate față de 
dispozițiile contrare din legile interne, 
cu respectarea prevederilor actului de 
aderare. 
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lemnoase nu sunt 
bunuri divizibile. 
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