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 COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI 

SERVICII SPECIFICE 
Nr. 4c-5/323 

                                                                                                                         
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, transmis cu adresa nr. PLx 23 din 1 
februarie 2017.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: 
- avizul favorabil al  Consiliului Legislativ (nr.833/02.09.2016); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic (nr.4c-27/168/28.03.2017). 
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Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare.  
  În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, cele două 
Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate.  
  Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat 
în şedinţa din 19 iunie 2019, şi au  adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu amendamentele admise redate în 
anexa la raport. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 25 iunie 2019. 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  
Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi, a hotărât cu majoritate  de voturi  să-şi însuşească raportul preliminar transmis de  Comisia 

pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
La dezbateri a participat în calitate de  invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, domnul Dănuţ Iacob, director în cadrul Ministerului Apelor si Pădurilor. 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii celor  două  comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să  

supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu amendamentele 
admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

 

PREŞEDINTE, 

Nicuşor HALICI 

PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 
 

 
SECRETAR, 

Aida- Cristina CĂRUCERU 

SECRETAR,  

Dan CIOCAN 

 
               
                          Consilier parlamentar, Florica Manole                                                                                                             Consilier parlamentar, Anton Păştinaru               



  

 4 

Anexa  
AMENDAMENTE PROPUSE – PLx 23/2017 

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

Nr. 
crt. Text Lege bază  nr. 171/2010 

Text  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2016 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamen-

telor 
0 1 2 3 4 5 

1.    
 
 
 
 
------------- 

L E G E  
privind 

aprobarea 
Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului nr. 
51/2016 pentru 
modificarea și 
completarea 

Legii nr. 
171/2010 
privind 

stabilirea și 
sancționarea 

contravențiilor 
silvice   

Nemodificat    

2.   ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

pentru modificarea și 
completarea Legii 

nr.171/2010 privind stabilirea 
și sancționarea 

contravențiilor silvice    

----------- 

Nemodificat  
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3.   

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

Articol unic. 
- Se aprobă 
Ordonanța de 
urgență a 
Guvernului nr. 
51 din 14 
septembrie 2016 
pentru 
modificarea și 
completarea 
Legii nr. 
171/2010 
privind stabilirea 
și sancționarea 
contravențiilor 
silvice, publicată 
în Monitorul 
Oficial al 
României, 
Partea I, nr.726 
din 20 
septembrie 
2016.  

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 51 din 14 
septembrie 2016 pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor 
silvice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.726 din 20 septembrie 2016, 
cu următoarele modificări și 
completări:  

 

4.   Art. I. - Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea ºi 
sancþionarea contravenþiilor 
silvice, publicatã în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 513 din 23 iulie 2010, cu 
modificãrile ulterioare, se 

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

Nemodificat   
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modificã ºi se completeazã 
dupã cum urmeazã: 

5.   
 
 
Art. 1. - (1) Constituie 
contravenþie silvicã fapta 
sãvârºitã cu vinovãþie, 
stabilitã ºi sancþionatã 
prin prezenta lege, pentru 
încãlcarea obligaþiilor 
stabilite prin actele 
normative din domeniul 
silvic. 

(OUG 51/2016) 

1. La articolul 1, alineatul (1) 
se modificã ºi va avea 
urmãtorul cuprins: 
„Art.1.- (1) Constituie 
contravenþie silvicã fapta 
sãvârºitã cu vinovãþie, stabilitã 
ºi sancþionatã prin prezenta 
lege, pentru încãlcarea 
obligaþiilor stabilite prin actele 
normative din domeniul silvic." 

 
 
 
---------- 

Nemodificat   

6.   
 
 
b) sancþiunea 
contravenþionalã 
complementarã - 
confiscarea bunurilor 
destinate, folosite sau 
rezultate din sãvârºirea 
contravenþiei silvice ºi/sau 
retragerea/suspendarea, 
dupã caz, a 
autorizaþiei/atestatului/ 
acordului. 

(Legea 134/2017 ) 

2. La articolul 1 alineatul (2), 
litera b) se modificã ºi va avea 
urmãtorul cuprins: 
„b) sancþiunea 
contravenþionalã 
complementarã - reþinerea sau 
confiscarea bunurilor destinate, 
folosite sau rezultate din 
sãvârºirea contravenþiei silvice 
ºi/sau retragerea 
autorizaþiei/atestatului/ 
acordului, dupã caz." 
 
 
3. La articolul 2, litera c) se 

 
 
 
 

----------- 

1.La articolul I, punctele 2 și 3 
se abrogă. 

 



  

 7 

 
 
c) ocolul silvic 
nominalizat - ocolul silvic 
care administreazã ºi/sau 
asigurã serviciile silvice în 
proximitatea unei 
suprafeþe de fond forestier 
proprietate publicã sau 
proprietate privatã a unei 
unitãþi administrativ-
teritoriale sau proprietate 
privatã a persoanelor 
fizice sau juridice ºi care 
are obligaþia sã asigure, 
pe bazã de contract, 
administrarea/serviciile 
silvice, la solicitarea scrisã 
a  proprietarului/ 
succesorului în drepturi, 
care are obligaþia 
materializãrii fizice a 
limitelor proprietãþii 
ºi/sau în format Stereo 70, 
pe baza documentelor care 
atestã dreptul de 
proprietate asupra acestei 
suprafeþe. 
Responsabilitatea privind 
corectitudinea 

modificã ºi va avea urmãtorul 
cuprins: 
„c) ocolul silvic nominalizat - 
ocolul silvic care administreazã 
ºi/sau asigurã serviciile silvice 
în proximitatea unei suprafeþe 
de fond forestier proprietate 
publicã sau proprietate privatã a 
unei unitãþi administrativ-
teritoriale sau proprietate 
privatã a persoanelor fizice ºi 
juridice ºi care are obligaþia sã 
asigure, pe bazã de 
contract,administrarea/ 
serviciile silvice, la solicitarea 
scrisã a proprietarului, cu 
condiþia existenþei 
documentelor care atestã 
dreptul de proprietate asupra 
acestei suprafeþe ºi a limitelor 
de proprietate marcate fizic sau 
existente în format Stereo 70. În 
cazurile în care solicitantul 
încheierii unui astfel de contract 
este moºtenitor al 
proprietarului, acesta va dovedi 
calitatea de moºtenitor printr-un 
certificat de moºtenitor sau va 
face dovada deþinerii 
proprietãþii prin act emis de 
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materializãrii limitelor de 
proprietate revine 
proprietarului/ 
succesorului în drepturi; 

(Legea 134/2017 ) 

unitatea administrativ-
teritorialã pe raza cãreia se aflã 
proprietatea." 

7.   
 

CAPITOLUL II 
Asigurarea administrãrii 
fondului forestier sau a 

serviciilor silvice 
(OUG 51/2016) 

4. Titlul capitolului II se 
modificã ºi va avea urmãtorul 
cuprins: 
"Asigurarea administrãrii 
fondului forestier sau a 
serviciilor silvice" 

 
 

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

Nemodificat   

8.   
 
 

Art.3. – (1) abrogat 
(Legea 134/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Articolul 3 se modificã ºi va 
avea urmãtorul cuprins: 
"Art.3. - (1) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
1.000 lei pânã la 2.000 lei 
încheierea contractelor de 
administrare/servicii silvice cu 
alte persoane decât cele care au 
calitatea de 
proprietari/moºtenitori legali ai 
suprafeþelor de fond forestier 
sau cu împuterniciþii legali ai 
acestora sau cu moºtenitorii 
care îºi dovedesc dreptul de 
proprietate prin actul prevãzut 
la art. 2 lit. c). Sancþiunea se 
aplicã persoanelor care au 

 2.La articolul I punctul 5, 
articolul 3 se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
   „Art.3. – (1) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
10.000 lei pânã 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, fãrã a fi proprietare 
ale terenului pe care este 
amplasatã aceasta. Contractele 
sunt nule de drept. 
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(2) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 10.000 lei pânã 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, 
fãrã a fi proprietare ale 
terenului pe care este 
amplasatã aceasta. 
Contractele sunt nule de 
drept. 
(3) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 1.000 lei pânã la 
5.000 lei urmãtoarele 
fapte: 
a) neasigurarea 
administrãrii sau 
serviciilor silvice de cãtre 
proprietarii/succesorii 
legali de fond forestier 

semnat contractul. 
(2) Contractele de 
administrare/servicii silvice 
încheiate cu alte persoane decât 
cele care au calitatea de 
proprietari/moºtenitori legali ai 
terenurilor forestiere sau 
împuterniciþii legali ai acestora 
sunt nule de drept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 1.000 lei pânã la 
5.000 lei urmãtoarele fapte: 
 
a) neasigurarea administrãrii 
sau serviciilor silvice de cãtre 
proprietarii de fond forestier, 
moºtenitorii legali sau 
testamentari, ori 
împuterniciþii legali ai 
acestora, prin ocoale silvice 

 
      (2) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 1.000 lei pânã la 
5.000 lei urmãtoarele fapte: 
 
a) neasigurarea administrãrii sau 
serviciilor silvice de cãtre 
proprietarii/succesorii legali de 
fond forestier prin ocoale silvice 
autorizate, pe bazã de contract; 
 
 
 
 
 
 
 
b) nematerializarea ºi 
nedelimitarea în teren de cãtre 
proprietari a limitelor terenurilor 
forestiere pe care le deþin, în 
conformitate cu actele de 
proprietate, cu þãruºi, borne, 
vopsea, ºi/sau 
neîntreþinerea/nemenþinerea în 
stare corespunzãtoare/vizibile a 
semnelor de hotar ale 
proprietãþii, respectiv mutarea 
semnelor amenajistice ºi/sau de 
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prin ocoale silvice 
autorizate, pe bazã de 
contract; 

(Legea 134/2017 ) 
 
b) nematerializarea ºi 
nedelimitarea în teren de 
cãtre proprietari a 
limitelor terenurilor 
forestiere pe care le deþin, 
în conformitate cu actele 
de proprietate, cu þãruºi, 
borne, vopsea, ºi/sau 
neîntreþinerea/nemenþiner
ea în stare 
corespunzãtoare/ vizibile a 
semnelor de hotar ale 
proprietãþii, respectiv 
mutarea semnelor 
amenajistice ºi/sau de 
hotar; 

(OUG 51/2016) 
 
 
 
 Abrogatã – Legea 
134/2017 
 
 
 

autorizate, pe bazã de contract; 
 
 
b) nematerializarea ºi 
nedelimitarea în teren de cãtre 
proprietari a limitelor 
terenurilor forestiere pe care le 
deþin, în conformitate cu actele 
de proprietate, cu þãruºi, borne, 
vopsea, ºi/sau 
neîntreþinerea/nemenþinerea în 
stare corespunzãtoare/vizibile a 
semnelor de hotar ale 
proprietãþii, respectiv mutarea 
semnelor amenajistice ºi/sau de 
hotar; 
 
 
 
 
c) nedepunerea pentru 
înregistrare, de cãtre ocolul 
silvic contractant, în termen de 
30 de zile de la data semnãrii ºi 
înregistrãrii, la structura 
teritorialã competentã a 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã a 
contractului de 
administrare/servicii silvice 

hotar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
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Abrogatã – Legea 
134/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

încheiat cu proprietarii de 
pãduri sau a actelor 
modificatoare. Sancþiunea se 
aplicã personalului silvic cu 
atribuþii în acest sens conform 
fiºei postului sau, în lipsa fiºei 
postului, se aplicã ºefului 
ocolului silvic; 
   d) neînºtiinþarea cu cel puþin 
15 zile înainte de data încetãrii 
contractului de administrare/ 
servicii silvice, de cãtre ocolul 
silvic care a asigurat 
administrarea/serviciile silvice, 
a structurii teritoriale 
competente a autoritãþii publice 
centrale care rãspunde de 
silviculturã, respectiv a 
proprietarilor de fond forestier, 
moºtenitorii legali sau 
testamentari, ori împuterniciþii 
legali ai acestora, cu privire la 
încetarea valabilitãþii 
contractului. Sancþiunea se 
aplicã personalului silvic cu 
atribuþii în acest sens conform 
fiºei postului sau, în lipsa fiºei 
postului, se aplicã ºefului 
ocolului silvic; 
   e) netransmiterea înºtiinþãrii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------- 
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Abrogatã – Legea 
134/2017 
 

de cãtre proprietar în scris, în 
termen de 30 de zile de la data 
înstrãinãrii proprietãþii 
forestiere cãtre structura de 
specialitate competentã 
teritorial a autoritãþii publice 
centrale care rãspunde de 
silviculturã." 

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

9.   
 
 
b) neîndeplinirea de cãtre 
ocolul silvic nominalizat a 
obligaþiei de a asigura, pe 
bazã de contract, la 
solicitarea scrisã a 
proprietarului/ 
succesorului legal, 
administrarea/serviciile 
silvice, pentru fondul 
forestier pentru care se 
face solicitarea conform 
art. 2 lit. c). Încheierea 
contractului este 
condiþionatã în mod 
expres de existenþa 
documentelor de 
proprietate, precum ºi de 
existenþa limitelor de 
proprietate materializate 

6. La articolul 4, litera b) se 
modificã ºi va avea urmãtorul 
cuprins: 
"b) neîndeplinirea de cãtre 
ocolul silvic nominalizat a 
obligaþiei de a asigura, pe bazã 
de contract, la solicitarea scrisã 
a proprietarului/ 
moºtenitorului legal, 
administrarea/serviciile silvice, 
pentru fondul forestier pentru 
care se face solicitarea. 
Încheierea contractului este 
condiþionatã în mod expres de 
existenþa documentelor de 
proprietate, precum ºi de 
existenþa limitelor de 
proprietate materializate în 
teren sau în coordonate Stereo 
70. Fapta nu constituie 
contravenþie în situaþia în care 
limitele proprietãþii forestiere 

 3.La articolul I, punctul 6 se 
abrogă. 
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în teren sau în coordonate 
Stereo 70. Fapta nu 
constituie contravenþie în 
situaþia în care limitele 
proprietãþii forestiere nu 
sunt materializate în teren 
sau nu corespund 
documentelor de 
proprietate din vina 
proprietarului solicitant. 

(Legea 134/2017 ) 

nu sunt materializate în teren 
din vina proprietarului 
solicitant." 
 

10.   
 
Art. 5. - (1) Constituie 
contravenþie silvicã 
depãºirea posibilitãþii, 
inclusiv ca urmare a 
recoltãrii produselor 
accidentale I ºi fãrã 
existenþa aprobãrilor 
legale în acest sens, ºi se 
sancþioneazã dupã cum 
urmeazã: 
 
 
 
 
a) cu avertisment, dacã 
depãºirea reprezintã pânã 

7. Articolul 5 se modificã ºi va 
avea urmãtorul cuprins: 
"Art.5.-(1) Constituie 
contravenþie silvicã depãºirea 
posibilitãþii de produse 
principale, inclusiv ca urmare a 
recoltãrii produselor accidentale 
I sau depãºirea volumului 
decenal din lucrãri de 
conservare, stabilit de 
amenajamentul silvic, dupã 
efectuarea precomptãrilor ºi 
fãrã existenþa unei aprobãri 
legale în acest sens, ºi se 
sancþioneazã dupã cum 
urmeazã: 
a) cu amendã de la 5.000 lei 
pânã la 8.000 lei depãºirea 

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

 Nemodificat 
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la 3% din posibilitate; 
 
b) cu amendã de la 5.000 
lei pânã la 10.000 lei, dacã 
depãºirea reprezintã 3,1%-
10% din posibilitate; 
 
c) cu amendã de la 10.000 
lei pânã la 20.000 lei, dacã 
depãºirea reprezintã 
10,1%-25% din 
posibilitate; 
d) cu amendã de la 20.000 
lei pânã la 30.000 lei, dacã 
depãºirea reprezintã peste 
25% din posibilitate. 

(Legea 134/2017 ) 
 

(2) Sancþiunea prevãzutã 
la alin. (1) se aplicã 
administratorului fondului 
forestier proprietate 
publicã a statului sau 
ocolului silvic de regim, 
dupã caz. 

(Legea 134/2017 ) 
 
 

Abrogat -  (Legea 
134/2017)  

volumului cu un procent situat 
între 1%-5% din posibilitate; 
b) cu amendã de la 8.000 lei 
pânã la 12.000 lei depãºirea 
volumului cu un procent situat 
între 5,1% ºi 10% din 
posibilitate; 
c) cu amendã de la 12.000 lei 
pânã la 20.000 lei depãºirea 
volumului cu un procent situat 
între 10,1% ºi 25% din 
posibilitate; 
d) cu amendã de la 20.000 lei 
pânã la 30.000 lei depãºirea 
volumului cu un procent de 
peste 25% din posibilitatea 
legalã. 
 
(2) Sancþiunea prevãzutã la 
alin. (1) se aplicã personalului 
silvic cu atribuþii în acest sens, 
conform fiºei postului sau, în 
lipsa fiºei postului, se aplicã 
ºefului ocolului silvic. 
 
 
 
(3) Constituie contravenþie 
silvicã ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 5.000 lei pânã la 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
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(4) Administratorul 
fondului forestier 
proprietate publicã a 
statului sau ocolul silvic 
de regim, dupã caz, care a 
autorizat 
spre exploatare masã 
lemnoasã prin care s-a 
depãºit posibilitatea în 
condiþiile alin. (1), pe 
lângã plata amenzii, are 
obligaþia achitãrii 
contravalorii funcþiilor 

10.000 lei neprecomptarea de 
cãtre ocoalele silvice care 
asigurã administrarea sau 
serviciile silvice, din 
posibilitatea de produse 
principale, a volumului 
produselor accidentale I, a cãror 
recoltare este avizatã/aprobatã 
în condiþiile legii, precum ºi a 
volumului rezultat în 
urma tãierilor ilegale în anul 
precedent; sancþiunea se aplicã 
personalului silvic cu atribuþii 
în acest sens conform fiºei 
postului sau, în lipsa fiºei 
postului, se aplicã ºefului 
ocolului silvic. 
(4) Personalul silvic care a 
autorizat spre exploatare masã 
lemnoasã în condiþiile alin. (1), 
dupã efectuarea precomptãrilor, 
pe lângã plata amenzii, are 
obligaþia achitãrii unei sume 
egale cu suma rezultatã ca 
produs dintre volumul cu care 
s-a depãºit posibilitatea 
decenalã de produse principale, 
inclusiv ca urmare a recoltãrii 
produselor accidentale I, ºi/sau 
volumul decenal din lucrãri de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------  
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pãdurii nerealizate, care se 
calculeazã ca produs între 
volumul cu care s-a 
depãºit posibilitatea, 
inclusiv ca urmare a 
recoltãrii produselor 
accidentale I, preþul 
mediu al unui metru cub 
de masã 
lemnoasã pe picior, în 
vigoare la data producerii 
faptei, ºi factorul de 
multiplicare, a cãrui 
valoare este de: 
a) 0,5 pentru pãdurile 
încadrate în tipurile 
funcþionale T V ºi T VI; 
b) 0,7 pentru pãdurile 
încadrate în tipurile 
funcþionale T III ºi T IV. 
Suma se face venit la 
fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu 
destinaþie silvicã. 
(5) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 2.000 lei pânã la 
5.000 lei autorizarea spre 
exploatare a produselor 

conservare ºi preþul mediu al 
unui metru cub de masã 
lemnoasã pe picior, în vigoare 
la data producerii faptei. Suma 
se depune în fondul de 
ameliorare a fondului funciar cu 
destinaþie silvicã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Constituie contravenþie 
silvicã ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 5.000 lei pânã la 
8.000 lei aprobarea actului de 
punere în valoare sau 
autorizarea spre exploatare a 
produselor accidentale I, în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------  
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accidentale I, în situaþiile 
în care documentaþia 
necesarã aprobãrii 
modificãrii prevederilor 
amenajamentului silvic nu 
este avizatã de structura 
teritorialã de specialitate a 
autoritãþii publice centrale 
care rãspunde de 
silviculturã la data 
autorizãrii spre exploatare. 
Sancþiunea se aplicã 
persoanelor care au 
autorizat spre exploatare 
produse accidentale I. 
(6) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 3.000 lei pânã la 
7.000 lei urmãtoarele 
fapte: 
a) nerespectarea normelor 
tehnice de amenajare a 
pãdurilor la culegerea 
datelor din teren, care 
determinã modificarea 
mãsurilor de gospodãrire a 
pãdurilor. Sancþiunea se 
aplicã persoanei juridice 
atestate pentru lucrãri de 

situaþiile în care reglementãrile 
specifice stabilesc 
obligativitatea aprobãrii 
modificãrii prevederilor 
amenajamentului silvic ºi 
pentru care nu existã aceastã 
aprobare. Sancþiunea se aplicã 
persoanelor care au aprobat sau 
au autorizat spre exploatare 
produse accidentale I. 
 
 
 
 
(6) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 3.000 lei pânã la 
7.000 lei urmãtoarele fapte: 
a) nerespectarea normelor 
tehnice de amenajare a 
pãdurilor la culegerea datelor 
din teren, care determinã 
modificarea mãsurilor de 
gospodãrire a pãdurilor. 
Sancþiunea se aplicã persoanei 
juridice atestate pentru lucrãri 
de amenajare a pãdurilor; 
b) depãºirea posibilitãþii anuale 
de produse principale, inclusiv 
ca urmare a recoltãrii 
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amenajare a pãdurilor; 
b) depãºirea prin recoltare 
în alte condiþii decât cele 
prevãzute de art. 59 alin. 
(3) din Legea nr. 46/2008 
- Codul silvic, republicatã, 
cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, 
fãrã aprobarea legalã a 
volumului de produse 
principale posibil de 
recoltat; depãºirea se 
calculeazã ca diferenþã 
dintre suma volumelor 
recoltate în perioada de 
aplicare a 
amenajamentului silvic 
aprobat sau pentru care s-a 
organizat ºedinþa de 
preavizare a soluþiilor 
tehnice - conferinþa a IIa 
de amenajare ºi 
posibilitatea anualã 
cumulatã de produse 
principale, rezultatã ca 
produs dintre posibilitatea 
anualã de produse 
principale ºi numãrul de 
ani de aplicare a 
amenajamentului silvic; 

produselor accidentale I ºi/sau a 
volumului anual din lucrãri de 
conservare, multiplicatã cu 
numãrul de ani de aplicare a 
amenajamentului silvic, în alte 
condiþii decât cele prevãzute de 
art. 59 din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare. 
Sancþiunea se aplicã 
personalului silvic cu atribuþii 
în acest sens conform fiºei 
postului sau, în lipsa fiºei 
postului, se aplicã ºefului 
ocolului silvic; 
c) elaborarea unui amenajament 
silvic înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate a celui 
existent cu încãlcarea normelor 
tehnice elaborate conform 
prevederilor art. 20 alin. (4) din 
Legea nr. 46/2008, republicatã, 
cu modificãrile ulterioare. 
Sancþiunea se aplicã ºefului 
ocolului silvic ºi fiecãrei 
persoane semnatare a 
procesului-verbal al ºedinþei de 
preavizare a temei de proiectare 
- conferinþa I de amenajare ºi al 
ºedinþei de preavizare a 

-------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------
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c) elaborarea unui 
amenajament silvic înainte 
de expirarea perioadei de 
valabilitate a celui existent 
cu încãlcarea normelor 
tehnice elaborate conform 
prevederilor art.20 alin.(4) 
din Legea nr. 46/2008, 
republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare. 
Sancþiunea se aplicã 
fiecãrei persoane 
semnatare a procesului-
verbal al ºedinþei de 
preavizare a temei de 
proiectare - conferinþa I 
de amenajare ºi al ºedinþei 
de preavizare a soluþiilor 
tehnice - conferinþa a II-a 
de amenajare. 
(7) Dacã volumul recoltat 
anual dintr-o subunitate de 
gospodãrire provenit din 
arborete în care este 
asiguratã regenerarea 
naturalã conform 
prevederilor legale 
depãºeºte cu cel mult 10% 
posibilitatea anualã 

soluþiilor tehnice – conferinþa 
a II-a de amenajare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Nu se sancþioneazã ca 
depãºire de posibilitate anualã 
volumul de masã lemnoasã 
recoltat în condiþii legale, dacã 
sunt îndeplinite cumulativ 
urmãtoarele condiþii: 
a) volumul rezultã prin 
aplicarea tratamentelor la nivel 
de arboret ºi se încadreazã în 
cel mult 10% din posibilitatea 
anualã; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------  
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stabilitã la nivelul 
subunitãþii respective, cu 
încadrarea în posibilitate, 
fapta nu constituie 
contravenþie aºa cum este 
prevãzutã la alin. (6) lit. 
b); în situaþia în care 
volumul de recoltat 
conform prevederilor 
amenajamentului silvic 
este amplasat într-o 
singurã unitate 
amenajisticã, acesta poate 
fi recoltat integral, prin 
depãºirea posibilitãþii 
anuale, situaþie în care nu 
se aplicã sancþiunea 
silvicã. 
 (8) Constituie 
contravenþie silvicã 
recoltarea prin lucrãri de 
conservare la nivelul de 
subunitate de gospodãrire 
a unui 
volum mai mare decât 
volumul prevãzut pentru 
lucrãri de conservare pe 
perioada de aplicare a 
amenajamentului silvic, 
fãrã existenþa unei 

b) ocolul silvic care asigurã 
administrarea sau serviciile 
silvice emite autorizaþia de 
exploatare numai dupã 
verificarea actului de punere în 
valoare de cãtre garda forestierã 
competentã teritorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Personalul silvic care a 
autorizat spre exploatare masã 
lemnoasã în condiþiile alin. 6 
lit. b), dupã efectuarea 
precomptãrilor, pe lângã plata 
amenzii, are obligaþia achitãrii 
unei sume egale cu suma 
rezultatã ca produs dintre 
volumul cu care s-a depãºit 
posibilitatea anualã de produse 
principale, inclusiv ca urmare a 
recoltãrii produselor accidentale 
I, ºi/sau volumul anual din 
lucrãri de conservare ºi preþul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------  
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aprobãri legale în acest 
sens, ºi se sancþioneazã 
dupã cum urmeazã: 
a) cu avertisment, dacã 
depãºirea reprezintã pânã 
la 3% din volumul 
prevãzut; 
b) cu amendã de la 5.000 
lei pânã la 10.000 lei, dacã 
depãºirea reprezintã 3,1%-
10% din volumul 
prevãzut; 
c) cu amendã de la 10.000 
lei pânã la 20.000 lei, dacã 
depãºirea reprezintã 
10,1%-25% din volumul 
prevãzut; 
d) cu amendã de la 20.000 
lei pânã la 30.000 lei, dacã 
depãºirea reprezintã peste 
25% din volumul 
prevãzut. 
 (9) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 3.000 lei pânã la 
6.000 lei depãºire peste 
50% a procentului de 
extras prin lucrãri de 
conservare stabilit prin 

mediu al unui metru cub de 
masã lemnoasã pe 
picior, în vigoare la data 
producerii faptei. Suma se 
depune în fondul de ameliorare 
a fondului funciar cu destinaþie 
silvicã." 
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amenajamentul silvic la 
nivel de arboret. 

(Legea 134/2017) 
11.   

 
 
 
Art. 51. - Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 2.000 lei pânã la 
5.000 lei urmãtoarele 
fapte: 
 

Abrogatã (Legea 
nr. 134/2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) aprobarea sau 
autorizarea spre 
exploatare a actelor de 
punere în valoare de 
produse accidentale, altele 
decât cele rezultate din 

8. Dupã articolul 5 se 
introduce un nou articol, 
articolul 51, cu urmãtorul 
cuprins: 
"Art. 51.-Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
20.000 lei pânã la 30.000 lei 
urmãtoarele fapte: 
 
 
a) aprobarea sau autorizarea 
spre exploatare de cãtre ºeful 
ocolului silvic a actelor de 
punere în valoare de produse 
accidentale în care o parte din 
arbori sau toþi arborii care fac 
obiectul actului de punere în 
valoare nu îndeplinesc condiþia 
de a fi încadraþi în categoria de 
produse accidentale, conform 
legii; 
b) aprobarea sau autorizarea 
spre exploatare a actelor de 
punere în valoare de produse 
accidentale, altele decât cele 
rezultate din defriºãrile legal 

 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------ 
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defriºãrile legal aprobate 
sau cele aferente 
instalaþiilor de scos-
apropiat, fãrã notificarea 
structurii teritoriale de 
specialitate a autoritãþii 
publice centrale care 
rãspunde de silviculturã, 
cu/fãrã avizul acesteia, 
dupã caz; 
( Legea 134/2017 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) punerea în valoare, ca 
produse de igienã sau ca 
produse accidentale, a 
arborilor care nu 
îndeplinesc condiþiile de a 
fi încadraþi ca igienã sau 
produse accidentale. 
Sancþiunea se aplicã 
persoanelor care au pus în 
valoare astfel de produse 
lemnoase, în care o parte 

aprobate sau cele aferente 
instalaþiilor de scos-apropiat, 
fãrã notificarea structurii 
teritoriale de specialitate a 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã ºi fãrã 
avizul acesteia. Avizul se emite 
în maximum 15 zile lucrãtoare 
de la data înregistrãrii 
notificãrii, numai pentru acele 
acte de punere în valoare care 
au fost verificate pe teren, în 
baza notei de constatare 
realizate în urma verificãrilor, 
cel puþin în ceea ce priveºte 
amplasamentul ºi natura 
produsului, comparativ cu 
informaþiile înscrise în actul de 
punere în valoare prin care se 
propune avizarea; 
c) punerea în valoare, ca 
produse de igienã sau produse 
accidentale, a arborilor care nu 
sunt afectaþi de factori abiotici 
sau biotici. Sancþiunea se 
aplicã persoanelor care au pus 
în valoare astfel de produse 
lemnoase." 
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din arbori sau toþi arborii 
care fac obiectul actului 
de punere în valoare nu 
îndeplinesc condiþia de a 
fi încadraþi în categoria de 
produse  accidentale/ 
igienã. Pe lângã plata 
amenzii, persoana 
vinovatã are obligaþia 
achitãrii contravalorii 
funcþiilor pãdurii 
nerealizate, care se 
calculeazã ca produs 
dintre volumul pus în 
valoare din arbori care nu 
îndeplinesc condiþiile de a 
fi încadraþi ca igienã sau 
produse accidentale ºi 
preþul mediu al unui 
metru cub de masã 
lemnoasã pe picior, în 
vigoare la data producerii 
faptei. Suma se face venit 
la fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu 
destinaþie silvicã. 
(Legea 134/2017 ) 

12.   
 
 

9. La articolul 6, partea 
introductivã ºi litera a) se 
modificã ºi vor avea 

 
 
 

Nemodificat   
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Art. 6. - Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 1.000 lei pânã la 
2.000 lei urmãtoarele 
fapte: 
a) necompletarea, anual, 
pânã la data de 31 martie a 
anului urmãtor anului 
pentru care se face 
raportarea, a tuturor 
evidenþelor prevãzute în 
amenajamentul silvic. 
Sancþiunea se aplicã 
personalului silvic cu 
atribuþii în acest sens 
conform fiºei postului sau, 
în lipsa acesteia, se aplicã 
ºefului ocolului silvic; 
   (OUG 51/2016) 

urmãtorul cuprins: 
"Art. 6.-Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 1.000 lei pânã la 
2.000 lei urmãtoarele fapte: 
a) necompletarea, anual, pânã la 
data de 31 martie a anului 
urmãtor anului pentru care se 
face raportarea, a tuturor 
evidenþelor prevãzute în 
amenajamentul silvic. 
Sancþiunea se aplicã 
personalului silvic cu atribuþii 
în acest sens conform fiºei 
postului sau, în lipsa acesteia, 
se aplicã ºefului ocolului 
silvic;" 

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

13.   
 
 
 
e) compensarea volumului 
de recoltat prevãzut de 
amenajamentul silvic din 
unitãþi amenajistice 
inaccesibile cu volume 

10. La articolul 6, dupã litera 
d) se introduc douã noi litere, 
literele e) ºi f), cu urmãtorul 
cuprins: 
„e) neprecomptarea de cãtre 
ocoalele silvice care asigurã 
administrarea sau serviciile 
silvice, din posibilitatea de 
produse principale, a volumului 

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

 Nemodificat 
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echivalente din unitãþi 
amenajistice accesibile, cu 
excepþia produselor 
accidentale I, de cãtre 
ocoalele silvice care 
asigurã administrarea sau 
serviciile silvice, din 
posibilitatea de produse 
principale, a volumului 
produselor accidentale I, a 
cãror recoltare este 
avizatã/aprobatã în 
condiþiile legii, precum ºi 
a volumului rezultat în 
urma tãierilor ilegale în 
anul precedent. 
Sancþiunea se aplicã 
personalului cu atribuþii 
în acest sens conform fiºei 
postului sau, în lipsa fiºei 
postului, se 
aplicã ºefului ocolului 
silvic; 

(Legea 134/2017 ) 
 
 
 

Abrogatã – (Legea nr. 
134/2017) 

produselor accidentale I, a cãror 
recoltare este avizatã/aprobatã 
în condiþiile legii, 
precum ºi a volumului rezultat 
în urma tãierilor ilegale în anul 
precedent. Sancþiunea se aplicã 
personalului silvic cu atribuþii 
în acest sens conform fiºei 
postului sau, în lipsa fiºei 
postului, se aplicã ºefului 
ocolului silvic; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) neelaborarea de cãtre 
proprietar/deþinãtor, în 
condiþiile legii, a unui 
amenajament silvic pentru 
fondul forestier aflat în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------- 
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proprietate/deþinere." 

14.   
 
Art.7. – (1) 
f) neîmpãdurirea de cãtre 
ocolul silvic care asigurã 
administrarea/serviciile 
silvice, în termenul 
prevãzut de art. 30 alin.(1) 
din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, republicatã, 
cu modificãrile ulterioare, 
a suprafeþelor de pãdure 
afectate de incendii, în 
limita fondului de 
conservare ºi regenerare a 
pãdurilor, constituit 
conform legii; 

(OUG 51/2016) 

11. La articolul 7 alineatul 
(1), litera f) se modificã ºi va 
avea urmãtorul cuprins: 
"f) neîmpãdurirea de cãtre 
ocolul silvic care asigurã 
administrarea/serviciile silvice, 
în termenul prevãzut de art. 30 
alin.(1) din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare, a 
suprafeþelor de pãdure afectate 
de 
incendii, în limita fondului de 
conservare ºi regenerare a 
pãdurilor, constituit conform 
legii;" 

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

Nemodificat   

15.   
 
 
 
(3) În cazul neredãrii 
terenurilor forestiere la 
termenul prevãzut în actul 
de aprobare, pe lângã 
achitarea amenzii, 
beneficiarul ocupãrii 
temporare a terenurilor din 

12. La articolul 7, dupã 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
urmãtorul cuprins: 
"(3) În cazul neredãrii 
terenurilor forestiere la 
termenul prevãzut în actul de 
aprobare, pe lângã achitarea 
amenzii, beneficiarul ocupãrii 
temporare a terenurilor din 
fondul forestier naþional are 

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

Nemodificat   
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fondul forestier naþional 
are obligaþia achitãrii, cu 
titlul de despãgubiri 
pentru lipsa de folosinþã, 
a unei sume egale cu 
dublul chiriei calculate 
conform metodologiei 
specifice, pânã la data 
reprimirii terenurilor în 
fondul forestier naþional 
ori a obþinerii unei noi 
aprobãri, în situaþia în 
care legea prevede o astfel 
de posibilitate; 
despãgubirea are 
urmãtoarele destinaþii: 
a) 50% din sumã se achitã 
în Fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu 
destinaþie silvicã; 
b) 50% din sumã se achitã 
administratorului în cazul 
terenurilor proprietate 
publicã a statului ºi se 
repartizeazã similar 
chiriei achitate pentru 
ocuparea temporarã a 
terenurilor din fondul 
forestier naþional sau se 
achitã proprietarului 

obligaþia achitãrii, cu titlul de 
despãgubiri pentru lipsa de 
folosinþã, a unei sume egale cu 
dublul chiriei calculate conform 
metodologiei specifice, pânã la 
data reprimirii terenurilor în 
fondul forestier naþional ori a 
obþinerii unei noi aprobãri, în 
situaþia în care legea prevede o 
astfel de posibilitate; 
despãgubirea are urmãtoarele 
destinaþii: 
 
 
 
a) 50% din sumã se achitã în 
Fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinaþie silvicã; 
 
b) 50% din sumã se achitã 
administratorului în cazul 
terenurilor proprietate publicã a 
statului ºi se repartizeazã 
similar chiriei achitate pentru 
ocuparea temporarã a 
terenurilor din fondul forestier 
naþional sau se achitã 
proprietarului pentru fondul 
forestier, altul decât cel 
proprietate publicã a statului." 
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pentru 
fondul forestier, altul 
decât cel proprietate 
publicã a statului. 

(OUG 51/2016 ) 
16.   

 
Art. 8. - (1) Constituie 
contravenþii silvice 
urmãtoarele fapte: 

(OUG 51/2016) 
a) tãierea, ruperea sau 
scoaterea din rãdãcini a 
arborilor, fãrã drept, 
precum ºi distrugerea ori 
vãtãmarea de arbori, 
puieþi, pomi de Crãciun 
ori lãstari din fondul 
forestier naþional sau 
tãierea, ruperea sau 
scoaterea din rãdãcini a 
arborilor, fãrã drept, 
precum ºi distrugerea ori 
vãtãmarea de arbori de pe 
terenurile cu vegetaþie 
forestierã din afara 
fondului forestier 
naþional, dacã valoarea 
prejudiciului, stabilitã 
potrivit legii, este de pânã 

13. Articolul 8 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art.8. - (1) Constituie 
contravenþii silvice urmãtoarele 
fapte: 
 
a) tãierea, ruperea sau scoaterea 
din rãdãcini a arborilor, fãrã 
drept, precum ºi distrugerea ori 
vãtãmarea de arbori, puieþi, 
pomi de Crãciun ori lãstari din 
fondul forestier naþional sau 
tãierea, ruperea sau scoaterea 
din rãdãcini a arborilor, fãrã 
drept, precum ºi distrugerea ori 
vãtãmarea de arbori de pe 
terenurile cu vegetaþie 
forestierã din afara fondului 
forestier naþional, dacã 
valoarea prejudiciului, stabilitã 
potrivit legii, este de pânã la de 
5 ori preþul mediu al unui 
metru cub de masã lemnoasã pe 
picior. Se excepteazã 
seminþiºul utilizabil vãtãmat în 

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

Nemodificat  
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la de 5 ori preþul mediu al 
unui metru cub de masã 
lemnoasã pe picior. Se 
excepteazã prejudiciile 
rezultate prin lucrãrile de 
exploatare forestierã, aºa 
cum sunt definite de 
Legea nr. 46/2008, 
republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, 
care nu reprezintã tãieri 
ilegale; 
     (Legea 134/2017) 
b) furtul ori însuºirea 
arborilor tãiaþi cu drept 
sau fãrã drept, a puieþilor, 
pomilor de Crãciun ori a 
lãstarilor din fondul 
forestier naþional sau a 
pomilor de Crãciun din 
culturi specializate sau 
furtul ori însuºirea 
arborilor tãiaþi cu drept 
sau fãrã drept de pe 
terenurile cu vegetaþie 
forestierã din afara 
fondului forestier 
naþional, dacã valoarea 
prejudiciului, stabilitã 

parchetele autorizate la 
exploatare în limitele de 
suprafaþã admise, prevãzute în 
instrucþiunile privind 
termenele, modalitãþile ºi 
perioadele de colectare, 
scoatere ºi transport al 
materialului lemnos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) furtul ori însuºirea arborilor 
tãiaþi cu drept sau fãrã drept, a 
puieþilor, pomilor de Crãciun 
ori a lãstarilor din fondul 
forestier naþional sau a pomilor 
de Crãciun din culturi 
specializate sau furtul ori 
însuºirea arborilor tãiaþi cu 
drept sau fãrã drept de pe 
terenurile cu vegetaþie 
forestierã din afara fondului 
forestier naþional, dacã 
valoarea prejudiciului, stabilitã 
conform legii, este de pânã la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------  
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conform legii, este de 
pânã la de 5 ori preþul 
mediu al unui metru cub 
de masã lemnoasã pe 
picior. 

(OUG 51/2016) 
 

(2) Faptele prevãzute la 
alin. (1) se sancþioneazã 
dupã cum urmeazã: 
a) cu amendã de la 1.000 
lei la 2.000 lei dacã 
valoarea prejudiciului, 
stabilitã potrivit legii, este 
cel mult egalã cu preþul 
mediu al unui metru cub 
de masã lemnoasã pe 
picior; 
b) cu amendã de la 2.000 
lei la 4.000 lei dacã 
valoarea prejudiciului, 
stabilitã potrivit legii, este 
de la 1 pânã la de 3 ori 
preþul mediu al unui 
metru cub de masã 
lemnoasã pe picior; 
c) cu amendã de la 4.000 
lei la 8.000 lei dacã 
valoarea prejudiciului, 
stabilitã potrivit legii, este 

de 5 ori preþul mediu al unui 
metru cub de masã lemnoasã pe 
picior. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Faptele prevãzute la alin. (1) 
se sancþioneazã dupã cum 
urmeazã: 
a) cu amendã de la 1.000 lei la 
2.000 lei dacã valoarea 
prejudiciului, stabilitã potrivit 
legii, este cel mult egalã cu 
preþul mediu al unui metru cub 
de masã lemnoasã pe picior; 
b) cu amendã de la 2.000 lei la 
4.000 lei dacã valoarea 
prejudiciului, stabilitã potrivit 
legii, este de la 1 pânã la de 3 
ori preþul mediu al unui metru 
cub de masã lemnoasã pe 
picior; 
c) cu amendã de la 4.000 lei la 
8.000 lei dacã valoarea 
prejudiciului, stabilitã potrivit 
legii, este de la 3 pânã la de 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 32 

de la 3 pânã la de 5 ori 
preþul mediu al unui 
metru cub de masã 
lemnoasã pe picior; 
d) cu amendã de la 8.000 
lei la 12.000 lei în cazul 
constatãrii sãvârºirii de 
cãtre operatorii economici 
atestaþi pentru 
lucrãri de exploatare 
forestierã a faptelor 
prevãzute la alin. (1) lit. 
a). 
     (OUG 51/2016) 
 
Abrogat  (Legea 
134/2017)  
 
 
(4) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 20.000 lei la 30.000 
lei autorizarea spre 
exploatare a partizilor 
amplasate în arborete 
încadrate în tipul I 
funcþional - T I, fãrã 
aprobãri legale, sau în 
arborete care îndeplinesc 

ori preþul mediu al unui metru 
cub de masã lemnoasã pe 
picior; 
d) cu amendã de la 8.000 lei la 
12.000 lei în cazul constatãrii 
sãvârºirii de cãtre operatorii 
economici atestaþi pentru 
lucrãri de exploatare forestierã 
a faptelor prevãzute la alin. (1) 
lit. a). 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Dacã faptele prevãzute la 
alin. (1) se produc în pãduri 
încadrate în tipul I funcþional - 
TI sancþiunile prevãzute la 
alin.(2) se tripleazã. 
(4) Autorizarea spre exploatare 
a partizilor amplasate în 
arborete încadrate în tipul I 
funcþional - TI fãrã aprobãri 
legale sau în arborete care 
îndeplinesc condiþiile de a fi 
încadrate ca pãduri virgine sau 
cvasivirgine conform 

 
 
 
 
 
-------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
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condiþiile de a fi încadrate 
ca pãduri virgine sau 
cvasivirgine conform 
prevederilor în vigoare. 

(Legea 134/2017 ) 

prevederilor în vigoare 
constituie contravenþie ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
20.000 lei la 30.000 lei." 
 
 
 
 

 
 
 
 

17.   
 
 
 
 
f) accesul oricãrui 
autovehicul în fondul 
forestier naþional, fãrã 
acordul scris al 
proprietarului sau 
administratorului, cu 
excepþia autovehiculelor 
din dotarea personalului 
cu atribuþii de control 
prevãzut la art. 24 alin. 
(1), atunci când personalul 
se gãseºte în misiune, a 
autovehiculelor destinate 
transportului masei 
lemnoase din exploatãrile 
autorizate, a celor din 
dotarea administratorilor 
de fond forestier ºi a 

14. La articolul 9, dupã litera 
e) se introduce o nouã literã, 
litera f), cu urmãtorul 
cuprins: 
"f) accesul persoanelor în 
fondul forestier naþional cu 
autovehicule nedestinate 
transportului masei lemnoase, 
fãrã acordul scris al 
proprietarului sau 
administratorului."  
 

 

Nemodificat  
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gestionarilor fondurilor de 
vânãtoare, a specialiºtilor 
care elaboreazã studiile de 
includere în Catalogul 
naþional al pãdurilor 
virgine ºi cvasivirgine, 
personalului custozilor ºi 
administratorilor ariilor 
naturale protejate. 

(Legea 134/2017 ) 
 

18.   
 
 
e) trecerea animalelor 
domestice însoþite sau 
neînsoþite prin fondul 
forestier, fãrã aprobare 
legalã. Sancþiunea se 
aplicã însoþitorului 
turmei, dacã animalele 
sunt însoþite, sau 
proprietarului, dacã 
animalele sunt neînsoþite; 
(Legea 134/2017 ) 

15. La articolul 12, litera e) se 
modificã ºi va avea urmãtorul 
cuprins: 
"e) trecerea animalelor 
domestice neînsoþite prin 
fondul forestier, fãrã aprobare 
legalã." 

 

4. La articolul I, punctul 15 se 
abrogă. 
 

 

19.   
 
 
 
f) aruncarea sau 

16. La articolul 12, dupã 
litera e) se introduc trei noi 
litere, literele f)-h), cu 
urmãtorul cuprins: 
"f) aruncarea sau depozitarea în 

 
 
 
 
 

Nemodificat   
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depozitarea în fondul 
forestier naþional a 
reziduurilor menajere, 
industriale, petroliere sau 
rezultate din prelucrarea 
lemnului, a substanþelor 
chimice ºi a apei sãrate. În 
acest caz se aplicã ºi 
sancþiunea 
complementarã de 
obligare a 
contravenientului de a 
aduce terenul de îndatã la 
starea iniþialã, pe 
cheltuiala sa; 

( Legea 134/2017 ) 
g) neluarea de cãtre 
proprietarii sau deþinãtorii 
de obiective legal 
amplasate în fondul 
forestier sau limitrof 
acestuia a mãsurilor 
privind salubrizarea ºi 
igienizarea pãdurilor 
limitrofe obiectivelor; 

(OUG 51/2016 ) 
 
h) înfiinþarea sau 
funcþionarea de centre sau 
puncte de colectare 

fondul forestier naþional a 
reziduurilor menajere, 
industriale, petroliere sau 
rezultate din prelucrarea 
lemnului, a substanþelor 
chimice, a apei sãrate ºi a altor 
substanþe; 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) neluarea de cãtre proprietarii 
sau deþinãtorii de obiective 
legal amplasate în fondul 
forestier sau limitrof acestuia a 
mãsurilor privind salubrizarea ºi 
igienizarea pãdurilor limitrofe 
obiectivelor; 
 
 
 
 
h) înfiinþarea sau funcþionarea 
de centre sau puncte de 
colectare permanente sau 
volante de achiziþie a 

 
-------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
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permanente sau volante de 
achiziþie a ciupercilor ºi 
fructelor de pãdure, 
precum ºi a celorlalte 
produse nelemnoase 
specifice fondului 
forestier, fãrã avizul 
ocolului silvic care asigurã 
administrarea sau 
serviciile silvice. 

(OUG 51/2016) 

ciupercilor ºi fructelor de 
pãdure, precum ºi a celorlalte 
produse nelemnoase specifice 
fondului forestier, fãrã avizul 
ocolului silvic 
care asigurã administrarea sau 
serviciile silvice." 

20.   
 
Art. 13. -(1) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 2.000 lei pânã la 
5.000 lei urmãtoarele 
fapte: 
a) neefectuarea în douã 
sezoane de vegetaþie a 
lucrãrilor de regenerare 
artificialã sau de 
completare a regenerãrii 
naturale, de cãtre 
proprietar/administrator 
prestator de servicii 
silvice, a terenurilor pe 
care s-au realizat tãieri 
ilegale pe suprafeþe 

17. Articolul 13 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art.13.-(1) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
2.000 lei pânã la 5.000 lei 
urmãtoarele fapte: 
a) neexecutarea de cãtre ocolul 
silvic care asigurã 
administrarea sau serviciile 
silvice pentru fondul forestier 
respectiv, dupã caz, a lucrãrilor 
de regenerare artificialã ºi de 
completare a regenerãrilor 
naturale, în termen de cel mult 
douã sezoane de la tãierea 
unicã, definitivã, dupã tãierile 
ilegale pe suprafeþe compacte, 
inclusiv a tãierilor accidentale 

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

Nemodificat  
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compacte, tãieri 
accidentale pe suprafeþe 
compacte de minimum 0,5 
hectare fãrã derogãri de la 
prevederile 
amenajamentului silvic 
sau a terenurilor oferite în 
compensarea terenurilor 
scoase definitiv din fondul 
forestier naþional, în 
termen de 2 ani de la 
somaþie/aprobare. În 
situaþia în care legea 
obligã la constituirea 
fondului de conservare ºi 
regenerare a pãdurilor, 
acesta este utilizat la 
efectuarea lucrãrilor de 
regenerare; 
b) neexecutarea, de cãtre 
proprietar sau de cãtre 
ocolul silvic care asigurã 
administrarea, a lucrãrilor 
de împãdurire în terenurile 
destinate împãduririi în 
limita fondului de 
conservare ºi regenerare a 
pãdurilor ºi/sau în cele 
intrate cu acte 
legale în fondul forestier 

pe suprafeþe compacte de 
minimum 0,5 hectare fãrã 
derogãri de la prevederile 
amenajamentului silvic, sau a 
terenurilor oferite în 
compensarea terenurilor scoase 
definitiv din fondul forestier 
naþional, în limita fondului de 
conservare ºi regenerare a 
pãdurilor, constituit conform 
legii. În situaþia existenþei unui 
contract de servicii silvice 
pentru fondul forestier al unui 
proprietar, fondul de conservare 
ºi regenerare a pãdurilor se 
constituie la nivelul ocolului 
silvic; 
 
 
b) neexecutarea de cãtre ocolul 
silvic care administreazã fondul 
forestier respectiv, dupã caz, a 
lucrãrilor de împãdurire în 
terenurile destinate împãduririi 
ºi/sau în cele intrate cu acte 
legale în fondul forestier în 
perioada de aplicare a 
amenajamentului, în limita 
fondului de conservare ºi 
regenerare a pãdurilor, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
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în vederea împãduririi în 
perioada de aplicare a 
amenajamentului; 
c) neîncadrarea proporþiei 
speciei/speciilor principale 
din compoziþiile de 
regenerare în intervalul 
prevãzut de normele 
tehnice privind 
regenerarea pãdurilor sau 
în proiectele tehnice/ 
studiile de specialitate 
aprobate; 
d) neachitarea anticipatã 
predãrii-primirii terenului 
pentru care a fost aprobatã 
scoaterea definitivã/ 
ocuparea temporarã din 
fondul forestier naþional a 
obligaþiilor bãneºti 
prevãzute de Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare. În 
cazul predãrii de cãtre 
ocolul silvic cãtre 
beneficiarul scoaterii 
definitive sau în cazul 
ocupãrii temporare din 
fondul forestier a 

constituit conform legii; 
 
 
c) nerespectarea compoziþiilor 
de regenerare prevãzute în 
amenajamentele silvice sau în 
studiile de specialitate aprobate;
 
 
 
 
 
 
d) neachitarea anticipatã 
predãrii-primirii terenului 
pentru care a fost aprobatã 
scoaterea definitivã/ocuparea 
temporarã din fondul forestier 
naþional a obligaþiilor bãneºti 
prevãzute de Legea nr. 46/2008, 
republicatã, cu modificãrile 
ulterioare. În cazul predãrii de 
cãtre ocolul silvic cãtre 
beneficiarul scoaterii definitive 
sau în cazul ocupãrii temporare 
din fondul forestier a suprafeþei 
aprobate, fãrã ca beneficiarul sã 
achite anticipat toate obligaþiile 
bãneºti prevãzute de legislaþia 
în vigoare, ºeful ocolului silvic 

 
 
 
 
--------------  
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suprafeþei aprobate, fãrã 
ca beneficiarul sã achite 
anticipat toate obligaþiile 
bãneºti prevãzute de 
legislaþia în vigoare, 
persoanele care au semnat 
procesul-verbal de 
predare-primire în calitate 
de predãtori au obligaþia 
sã achite aceste obligaþii 
bãneºti, în sume egale. 
Stabilirea sumelor pentru 
fiecare persoanã se face 
prin decizie a 
conducãtorului structurii 
teritoriale de specialitate a 
autoritãþii publice centrale 
care rãspunde de 
silviculturã. Achitarea 
obligaþiilor bãneºti este 
direct executorie, fãrã alte 
formalitãþi prealabile, 
depunerea sumelor 
fãcându-se în conturile 
prevãzute de legislaþia în 
vigoare; 
  (Legea 134/2017) 
e) nepredarea de cãtre 
beneficiar ºi/sau 
nepreluarea de cãtre 

are obligaþia sã achite aceste 
obligaþii bãneºti. Achitarea 
obligaþiilor bãneºti este direct 
executorie, fãrã alte formalitãþi 
prealabile, depunerea sumelor 
fãcându-se în conturile 
prevãzute de legislaþia în 
vigoare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) nepredarea de cãtre 
beneficiar ºi/sau nepreluarea de 
cãtre proprietar ºi/sau ocolul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
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proprietar ºi/sau ocolul 
silvic, dupã caz, a 
terenurilor oferite în 
compensarea terenurilor 
pentru care a fost emisã 
aprobarea de scoatere 
definitivã din fondul 
forestier naþional ºi, 
respectiv, a terenurilor 
care fac obiectul 
compensãrii. Sancþiunea 
se aplicã ºefului ocolului 
silvic sau beneficiarului 
scoaterii definitive, dupã 
caz; 
      (OUG 51/2016) 
f) neconstituirea ºi/sau 
nealimentarea de cãtre 
administratorul fondului 
forestier sau de cãtre 
proprietarii de fond 
forestier a fondului de 
conservare ºi regenerare a 
pãdurilor. Sancþiunea se 
aplicã administratorului 
pentru fondul forestier 
proprietate publicã a 
statului sau proprietarului, 
în situaþia în care acesta 
are încheiat contract de 

silvic, dupã caz, a terenurilor 
oferite în compensarea 
terenurilor pentru care a fost 
emisã aprobarea de scoatere 
definitivã din fondul forestier 
naþional ºi, respectiv, a 
terenurilor care fac obiectul 
compensãrii. Sancþiunea se 
aplicã ºefului ocolului silvic sau 
beneficiarului scoaterii 
definitive, dupã caz; 
 
 
 
 
 
f) neconstituirea ºi/sau 
nealimentarea de cãtre 
administratorul fondului 
forestier sau de cãtre 
proprietarii de fond forestier a 
fondului de conservare ºi 
regenerare a pãdurilor în 
condiþiile legii. Sancþiunea se 
aplicã ºefului ocolului silvic 
care asigurã administrarea sau 
proprietarului, în situaþia în 
care acesta are încheiat contract 
de servicii silvice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
------------- 
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servicii silvice. 
(Legea 134/2017 ) 

 
(2) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 1.000 lei pânã la 
3.000 lei nerespectarea 
obligaþiilor privind 
înscrierea în 
amenajamentele silvice 
sau neconducerea unei 
evidenþe la nivel de ocol 
silvic a suprafeþelor 
preluate în compensare în 
situaþia în care au fost 
aprobate scoateri 
definitive fãrã a exista 
amenajament silvic în 
vigoare ºi asigurarea 
administrãrii sau 
serviciilor silvice în cazul 
terenurilor oferite în 
compensarea terenurilor 
care au fãcut obiectul 
aprobãrii de scoatere 
definitivã, în termen de 30 
de zile de la data predãrii-
primirii terenului pentru 
care s-a aprobat scoaterea 

 
 
 
(2) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 1.000 lei pânã la 
3.000 lei nerespectarea 
obligaþiilor privind înscrierea 
în amenajamentele silvice sau 
neconducerea unei evidenþe la 
nivel de ocol silvic a 
suprafeþelor preluate în 
compensare în situaþia în care 
au fost aprobate scoateri 
definitive fãrã a exista 
amenajament silvic în vigoare ºi 
asigurarea administrãrii sau 
serviciilor silvice în cazul 
terenurilor oferite în 
compensarea terenurilor care au 
fãcut obiectul aprobãrii de 
scoatere definitivã, în termen de 
30 de zile de la data predãrii-
primirii terenului pentru care s-
a aprobat scoaterea definitivã 
din fondul forestier. Sancþiunea 
se aplicã personalului silvic cu 
atribuþii în acest sens conform 
fiºei postului sau, în lipsa fiºei 
postului, se aplicã ºefului 
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definitivã din fondul 
forestier. Sancþiunea se 
aplicã personalului silvic 
cu atribuþii în acest sens 
conform fiºei postului sau, 
în lipsa fiºei postului, se 
aplicã ºefului ocolului 
silvic. 

(OUG 51/2016) 
 

ocolului silvic." 

21.   
 
Art. 14. - (1) Constituie 
contravenþie silvicã, dacã 
nu sunt întrunite 
elementele constitutive ale 
infracþiunii, ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 4.000 lei pânã la 
8.000 lei: 
 
 
 
 
a) modificarea sau casarea 
unui act de punere în 
valoare cu încãlcarea 
normelor tehnice silvice, 
care are ca rezultat 
producerea unui 

18. Articolul 14 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art.14.-(1) Constituie 
contravenþii silvice, dacã nu 
sunt întrunite elementele 
constitutive ale unei 
infracþiuni, ºi se sancþioneazã 
cu amendã de la 4.000 lei pânã 
la 8.000 lei ºi cu suspendarea 
pentru o perioadã de maximum 
15 zile a activitãþii în parchetul 
respectiv a operatorului 
economic atestat pentru lucrãri 
de exploatare forestierã 
urmãtoarele fapte: 
a) verificarea, aprobarea, 
modificarea sau casarea unui 
act de punere în valoare cu 
încãlcarea normelor tehnice 
silvice ºi/sau a prevederilor 

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

Nemodificat  
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prejudiciu a cãrui valoare 
este de pânã la 5 ori 
valoarea unui metru cub 
de masã lemnoasã pe 
picior. Prejudiciul se 
calculeazã ca produs între 
volumul care constituie 
prejudiciul ºi preþul mediu 
al unui metru cub de masã 
lemnoasã pe picior; 
b) efectuarea serviciului 
public de punere în 
valoare a masei lemnoase 
de cãtre ocoale silvice la 
proprietarii de fond 
forestier ºi/sau vegetaþie 
forestierã din afara 
fondului forestier care nu 
au încheiat contracte de 
prestãri servicii silvice/ 
administrare/prestaþie 
silvicã în condiþiile legii 
ori ale cãror astfel de 
contracte au fost 
suspendate sau expirã 
anterior termenului de 
reprimire a parchetului; 
c) constituirea actului de 
punere în valoare a masei 
lemnoase cu încãlcarea 

legale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) efectuarea serviciului public 
de punere în valoare a masei 
lemnoase de cãtre ocoale silvice 
la proprietarii de fond forestier 
ºi/sau vegetaþie forestierã din 
afara fondului forestier care nu 
au încheiat contracte de prestãri 
servicii silvice/administrare/ 
prestaþie silvicã în condiþiile 
legii ori ale cãror astfel de 
contracte au fost suspendate sau 
au încetat fãrã asigurarea 
continuitãþii; 
 
 
 
 
c) punerea în valoare a masei 
lemnoase cu încãlcarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------  
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normelor tehnice specifice 
în vigoare, care are ca 
rezultat producerea unui 
prejudiciu a cãrui valoare 
este de pânã la 5 ori 
valoarea unui metru cub 
de masã lemnoasã pe 
picior. Prejudiciul se 
calculeazã ca produs între 
volumul care constituie 
prejudiciul ºi preþul mediu 
al unui metru cub de masã 
lemnoasã pe picior; 

(Legea 134/2017 ) 
 
Abrogatã  (Legea 
134/2017 ) 
 
 
e) aprobarea ºi/sau 
autorizarea spre 
exploatare a actelor de 
punere în valoare a masei 
lemnoase fãrã 
amenajament silvic în 
vigoare, pentru 
suprafeþele de fond 
forestier pentru care legea 
obligã la existenþa unui 
amenajament silvic. 

normelor tehnice specifice în 
vigoare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) aplicarea indescifrabilã, 
ilizibilã sau necorespunzãtoare 
a dispozitivelor speciale de 
marcat; 
e) aprobarea ºi/sau autorizarea 
spre exploatare a actelor de 
punere în valoare a masei 
lemnoase fãrã amenajament 
silvic în vigoare, pentru 
suprafeþele de fond forestier 
pentru care legea obligã la 
existenþa unui amenajament 
silvic. Amenajamentul silvic în 
vigoare este amenajamentul 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------- 
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Amenajamentul silvic în 
vigoare este 
amenajamentul silvic 
aprobat sau aflat în 
procedurã de elaborare 
care îndeplineºte 
condiþiile prevãzute la 
pct. 2 din anexa la Legea 
nr. 46/2008, republicatã, 
cu modificãrile ulterioare. 

(OUG 51/2016) 
 
Abrogat  (Legea 
134/2017) 

silvic aprobat sau aflat în 
procedurã de elaborare care 
îndeplineºte condiþiile 
prevãzute la pct. 2 din anexa la 
Legea nr. 46/2008, republicatã, 
cu modificãrile ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În termen de 72 de ore de la 
data întocmirii procesului-
verbal de contravenþie pentru 
faptele prevãzute la alin. (1), 
agentul constatator are 
obligaþia sã înºtiinþeze 
structura teritorialã de 
specialitate a autoritãþii publice 
centrale care rãspunde de 
silviculturã, competentã 
teritorial, pentru realizarea unui 
control finalizat printr-un 
raport, prin care se stabilesc 
mãsuri ce urmeazã a fi luate." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
 
 

22.   
 

19. La articolul 15, litera c) se 
modificã ºi va avea urmãtorul 

------------ 
Nemodificat   
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c) refuzul/tergiversarea de 
cãtre deþinãtor, aºa cum 
acesta este definit la pct. 
14 din anexa la Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare, de 
a permite personalului 
silvic împuternicit pentru 
control accesul ºi/sau 
exercitarea controlului în 
condiþiile legii. 

(OUG 51/2016) 

cuprins: 
"c) refuzul/tergiversarea de 
cãtre deþinãtor, aºa cum acesta 
este definit la pct. 14 din anexa 
la Legea nr. 46/2008, 
republicatã, cu modificãrile 
ulterioare, de a permite 
personalului silvic împuternicit 
pentru control accesul ºi/sau 
exercitarea controlului în 
condiþiile legii." 

23.   
 
 
 
d) vânzarea prin licitaþie 
sau negociere a masei 
lemnoase din fondul 
forestier proprietate 
publicã fãrã asigurarea 
volumului de masã 
lemnoasã pentru consumul 
propriu al unitãþilor de 
interes local finanþate, 
integral sau parþial, de la 
bugetul de stat sau bugetul 
local, cu neîncadrarea în 
volumul aprobat cu 

20. La articolul 15, dupã 
litera c) se introduc trei noi 
litere, literele d)-f), cu 
urmãtorul cuprins: 
"d) vânzarea prin licitaþie sau 
negociere a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publicã fãrã asigurarea 
volumului de masã lemnoasã 
pentru consumul propriu al 
unitãþilor de interes local 
finanþate, integral sau parþial, 
de la bugetul de stat sau bugetul 
local, care nu desfãºoarã 
activitate economicã în sensul 
reglementãrilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat, al 

 Nemodificat   
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aceastã destinaþie, unitãþi 
care nu desfãºoarã 
activitate economicã în 
sensul reglementãrilor 
comunitare în domeniul 
ajutorului de stat, al 
persoanelor fizice, precum 
ºi a necesarului pentru 
consumul propriu al 
administratorului fondului 
forestier proprietate 
publicã a unitãþilor 
administrativ-teritoriale 
respective; 
    ( Legea 134/2017) 
 
e) neasigurarea 
transparenþei 
comercializãrii masei 
lemnoase în condiþiile 
Regulamentului de 
valorificare a masei 
lemnoase din fondul 
forestier proprietate 
publicã; 
       (OUG 51/2016) 
f) autorizarea spre 
exploatare a masei 
lemnoase sau continuarea 
exploatãrii de cãtre 

persoanelor fizice, precum ºi a 
necesarului pentru consumul 
propriu al administratorului 
fondului forestier proprietate 
publicã a unitãþilor 
administrativ - teritoriale 
respective; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) neasigurarea transparenþei 
comercializãrii masei lemnoase 
în condiþiile Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publicã; 
 
 
 
 
f) exploatarea masei lemnoase 
de cãtre operatori economici 
care nu deþin certificat de 
atestare pentru lucrãri de 
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operatorii economici care 
nu deþin certificat de 
atestare pentru lucrãri de 
exploatare forestierã 
valabil, cu excepþiile 
prevãzute la art. 62 alin. 
(3) ºi (4) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare; 

(Legea 134/2017 ) 
 

exploatare forestierã valabil." 
 

24.   
 
 
 
 
 
 
(2) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 10.000 lei pânã la 
20.000 lei neprelucrarea 
masei lemnoase 
achiziþionate la nivelul 
prevãzut la art. 60 alin. (5) 
lit. c) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, 
sau depãºirea prin 

21. La articolul 15, dupã 
alineatul (1) al se introduc 
douã noi alineate, alineatele 
(2) ºi (3), cu urmãtorul 
cuprins: 
"(2) Constituie contravenþie 
silvicã ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 10.000 lei pânã la 
20.000 lei neîncadrarea în 
condiþiile prevãzute de art. 60 
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare, sau s-a 
depãºit procentul prevãzut la 
art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaºi 
lege, de cãtre un operator 
economic/grup de operatori 
economici. Operatorul 

 Nemodificat  
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achiziþie/procesare a 
procentului prevãzut la 
art. 60 alin. (5) lit. f) din 
aceeaºi lege, de cãtre un 
operator economic/grup 
de operatori economici. 
Operatorul economic/ 
Grupul de operatori 
economici nu poate 
participa la licitaþiile/ 
negocierile organizate în 
anul de producþie urmãtor 
anului pentru care s-a 
constatat cã nu s-a 
încadrat în procentul 
prevãzut la art. 60 alin. (5) 
lit. c) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, 
sau s-a depãºit procentul 
prevãzut la art. 60 alin. (5) 
lit. f) din aceeaºi lege. 
 
 (3) Volumul de materiale 
lemnoase sau 
contravaloarea acestora, 
dacã acestea nu pot fi 
identificate, achiziþionat/ 
procesat sau neprocesat, 

economic/grupul de operatori 
economici nu poate participa la 
licitaþiile/negocierile 
organizate în anul de producþie 
urmãtor anului pentru care s-a 
constatat cã nu s-a încadrat în 
procentul prevãzut de art. 60 
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare, sau s-a 
depãºit procentul prevãzut la 
art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaºi 
lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Volumul de masã lemnoasã 
achiziþionat anual de cãtre 
operatorul economic/grupul de 
operatori economici cu care se 
depãºeºte procentul prevãzut la 
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dupã caz, anual de cãtre 
operatorul economic/ 
grupul de operatori 
economici cu care nu se 
realizeazã procentul 
prevãzut la art. 60 alin. (5) 
lit. c) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, 
sau cu care s-a depãºit 
procentul prevãzut la art. 
60 alin. (5) lit. f) din 
aceeaºi lege, se confiscã. 

(Legea 134/2017 ) 

art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea 
nr. 46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare, sau s-a 
depãºit procentul prevãzut la 
art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaºi 
lege, se confiscã valoric, dacã 
nu existã fizic." 
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25.   
 
Art. 16. - (1) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 6.000 lei pânã la 
10.000 lei urmãtoarele 
fapte: 

(OUG 51/2016) 
a) exploatarea masei 
lemnoase din partizi 
contractate, fãrã 
autorizaþie de exploatare 
ºi proces-verbal de 
predareprimire 
a parchetului. Dacã fapta 
contravenþionalã este 
sãvârºitã de cãtre operatori 
economici atestaþi pentru 
exploatãri forestiere, 
instituþia din care face 
parte agentul constatator 
care a constatat fapta 
solicitã Comisiei de 
atestare a operatorilor 
economici pentru lucrãri 
de exploatare forestierã 
sancþiunea retragerii 
certificatului de atestare, 
în condiþiile legii. 

22. Articolul 16 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art.16.-(1) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
6.000 lei pânã la 10.000 lei 
urmãtoarele fapte: 
 
 
a) exploatarea masei lemnoase 
din parchete fãrã autorizaþie de 
exploatare ºi proces-verbal de 
predare-primire a parchetului. 
Dacã fapta contravenþionalã 
este sãvârºitã de cãtre operatori 
economici atestaþi pentru 
exploatãri forestiere, instituþia 
din care face parte agentul 
constatator care a constatat 
fapta solicitã Comisiei de 
atestare a operatorilor 
economici pentru lucrãri de 
exploatare forestierã sancþiunea 
retragerii certificatului de 
atestare, în condiþiile legii. 
Materialele lemnoase rezultate 
în urma exploatãrii se confiscã. 
 
 
 

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

Nemodificat  
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Materialele lemnoase 
rezultate în urma 
exploatãrii se confiscã; 

(Legea 134/2017 ) 
b) exploatarea masei 
lemnoase din parchete în 
afara termenelor prevãzute 
în autorizaþia de 
exploatare sau în actul de 
constatare încheiat la 
expirarea termenului 
înscris în autorizaþia de 
exploatare; 

(Legea 134/2017 ) 
 
Abrogatã  (Legea 
134/2017 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b) exploatarea masei lemnoase 
din parchete în afara termenelor 
prevãzute în autorizaþia de 
exploatare; 
 
 
 
 
 
 
 
c) lãsarea în parchet, la 
expirarea termenului de 
reprimire prevãzut în 
autorizaþia de exploatare, de 
material lemnos arbori 
destinaþi exploatãrii ºi/sau 
resturi de exploatare pe vãi sau 
de-a lungul instalaþiilor de 
scos-apropiat ºi transport. Dacã 
fapta se sãvârºeºte în mod 
repetat, se solicitã comisiei 
emitente anularea certificatului 
de atestare pentru lucrãri de 
exploatare forestierã. 
Sancþiunea se aplicã atât 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
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d) autorizarea spre 
exploatare de cãtre 
ocoalele silvice a 
partizilor constituite în 
pãduri ai cãror proprietari 
nu au încheiat contracte de 
prestãri servicii 
silvice/administrare în 
condiþiile legii ori ale 
cãror astfel de contracte 
au fost suspendate sau au 
încetat fãrã asigurarea 
continuitãþii; 

(OUG 51/2016) 
e) exploatarea masei 
lemnoase de cãtre 
persoanele fizice în alte 
condiþii decât cele 
prevãzute la art. 62 alin. 
(3) ºi (4) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare; 
(Legea 134/2017 ) 
 
f) cesionarea contractelor 

operatorului economic 
deþinãtor al autorizaþiei de 
exploatare, cât ºi personalului 
silvic care a fãcut reprimirea 
parchetului; 
  d) autorizarea spre exploatare 
de cãtre ocoalele silvice a 
partizilor constituite în pãduri ai 
cãror proprietari nu au încheiat 
contracte de prestãri servicii 
silvice/administrare în 
condiþiile legii ori ale cãror 
astfel de contracte au fost 
suspendate sau au încetat fãrã 
asigurarea continuitãþii; 
 
 
 
 
e) exploatarea masei lemnoase 
de cãtre persoane fizice în alte 
condiþii decât cele prevãzute la 
art. 62 alin. (3) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------  
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de vânzare-cumpãrare a 
masei lemnoase, încheiate 
în urma licitaþiilor/ 
negocierilor, în alte 
condiþii decât cele 
prevãzute în 
Regulamentul de 
valorificare a masei 
lemnoase din fondul 
forestier proprietate 
publicã; 
g) amplasarea neautorizatã 
pe arbori a curselor 
feromonale echipate cu 
nade feromonale sau alþi 
atractanþi pentru 
inducerea atacului de 
gândaci de scoarþã, în alte 
condiþii decât cele 
prevãzute în instrucþiunile 
în vigoare. Valoarea 
arborilor afectaþi de 
atacuri de gândaci de 
scoarþã ca urmare a 
amplasãrii neautorizate se 
asimileazã cu valoarea 
arborilor tãiaþi ilegal, iar 
fapta se încadreazã drept 
contravenþie, dacã 
valoarea prejudiciului este 

f) cesionarea contractelor de 
vânzare-cumpãrare a masei 
lemnoase, încheiate în urma 
licitaþiilor/negocierilor, în alte 
condiþii decât cele prevãzute în 
caietul de sarcini; 
 
 
 
 
 
 
g) amorsarea neautorizatã a 
arborilor cu nade feromonale 
sau cu alþi atractanþi pentru 
inducerea atacului de gândaci 
de scoarþã. Valoarea arborilor 
afectaþi de atacuri de gândaci 
în urma amorsãrii neautorizate 
cu nade feromonale se 
asimileazã cu valoarea arborilor 
tãiaþi ilegal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------  
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de peste 5 ori valoarea 
preþului mediu al unui 
metru cub de masã 
lemnoasã pe picior. 
Prejudiciul se calculeazã 
ca produs între volumul de 
masã lemnoasã afectat ºi 
preþul mediu al unui 
metru cub de masã 
lemnoasã pe picior; 
volumul rezultat se 
valorificã conform 
reglementãrilor în vigoare. 
 (Legea 134/2017) 
 
(2) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 3.000 lei pânã la 
6.000 lei, care se aplicã 
membrilor comisiei de 
preselecþie, neluarea de 
cãtre comisia de 
preselecþie a mãsurii de 
respingere a participãrii 
pentru urmãtoarele fapte 
ale operatorilor 
economici: 

(Legea 134/2017) 
a) nedepunerea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constituie contravenþie 
silvicã ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 3.000 lei pânã la 
6.000 lei neluarea de cãtre 
comisia de preselecþie a 
mãsurii de respingere a 
participãrii la licitaþia pentru 
masa lemnoasã din fondul 
forestier proprietate publicã 
pentru urmãtoarele fapte ale 
operatorilor economici: 
 
 
a) nedepunerea documentelor 
prevãzute în Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------  
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documentelor prevãzute în 
Regulamentul de 
valorificare a masei 
lemnoase din fondul 
forestier proprietate 
publicã sau dacã 
documentele depuse sunt 
incomplete ori nu sunt 
certificate pentru 
conformitate cu originalul; 

(OUG 51/2016) 
b) dacã au datorii restante 
faþã de administratorii 
fondului forestier 
proprietate publicã a 
statului sau faþã de 
proprietarii/administratorii 
fondului forestier 
proprietate publicã a 
unitãþilor administrativ-
teritoriale, atât operatorul 
economic, cât ºi grupul de 
operatori economici din 
care face parte, dupã caz; 
c) dacã nu au capacitate de 
exploatare disponibilã, 
conform certificatului de 
atestare pentru lucrãri de 
exploatare forestierã ºi 
anexei la acesta; 

din fondul forestier proprietate 
publicã sau dacã documentele 
depuse sunt incomplete ori nu 
sunt certificate pentru 
conformitate cu originalul; 
 
 
 
 
b) dacã au datorii restante faþã 
de administratorii fondului 
forestier proprietate publicã; 
c) dacã nu au capacitate de 
exploatare disponibilã, conform 
certificatului de atestare pentru 
lucrãri de exploatare forestierã 
ºi anexei la acesta; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------
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   (Legea 134/2017) 
 
 
Abrogatã  (Legea 
134/2017 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abrogatã (Legea 
134/2017 ) 
 
 
 
Abrogatã (Legea 
134/2017 ) 
 
 
 
g) dacã producãtorii din 
industria mobilei, care au 
drept de preempþiune la 
cumpãrarea de masã 
lemnoasã, la oferta de 
preþ ºi în condiþii egale de 
vânzare, nu deþin atestatul 

 
d) dacã se aflã în una dintre 
procedurile prevãzute de Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenþei ºi de 
insolvenþã, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, 
conform certificatului 
constatator eliberat de oficiul 
registrului comerþului prin 
serviciul online Info Cert; 
e) dacã nu s-a încadrat în 
procentul prevãzut la art. 60 
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 
46/2008, republicatã, cu 
modificãrile ulterioare; 
f) dacã a depãºit procentul 
prevãzut la art. 60 alin. (5) lit. f) 
din Legea nr. 46/2008, 
republicatã, cu modificãrile 
ulterioare; 
g) dacã producãtorii din 
industria mobilei, care au drept 
de preempþiune la cumpãrarea 
de masã lemnoasã, la oferta de 
preþ ºi în condiþii egale de 
vânzare, nu deþin atestatul 
referitor la capacitatea de 
industrializare a lemnului 
fasonat provenit din fondul 

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

 
 
-------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------  
 
 
 
 
 
-------------- 
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referitor la capacitatea de 
industrializare a lemnului 
fasonat provenit din 
fondul forestier 
proprietate publicã a 
statului. 

(OUG 51/2017) 
(3) Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 1.000 lei pânã la 
3.000 lei necompletarea 
anexei certificatului de 
atestare a operatorilor 
economici de cãtre 
emitentul autorizaþiei de 
exploatare a masei 
lemnoase pe picior, la 
momentul emiterii 
autorizaþiei de exploatare. 

(Legea 134/2017 ) 

forestier proprietate publicã a 
statului. 
 
 
 
(3) Constituie contravenþie 
silvicã ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 1.000 lei pânã la 
3.000 lei necompletarea anexei 
certificatului de atestare a 
operatorilor economici de cãtre 
emitentul autorizaþiei de 
exploatare a masei lemnoase pe 
picior." 
 

 
 
 
 

26.   
 
 
Art. 17. - Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 2.000 lei pânã la 
5.000 lei urmãtoarele 
fapte: 

23. La articolul 17, partea 
introductivã se modificã ºi va 
avea urmãtorul cuprins: 
"Art.17. - Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
2.000 lei pânã la 5.000 lei 
urmãtoarele fapte:" 

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

Nemodificat   
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    (OUG 51/2016) 
27.  Abrogatã (Legea 

134/2017) 
 

24. La articolul 17, dupã 
litera e) se introduce o nouã 
literã, litera f), cu urmãtorul 
cuprins: 
"f) nerespectarea obligaþiei de 
a amplasa panoul cu 
principalele date referitoare la 
parchetul aflat în exploatare, de 
cãtre titularul autorizaþiei de 
exploatare conform 
prevederilor ºi specificaþiilor 
prevãzute în instrucþiunile 
privind termenele, modalitãþile 
ºi perioadele de colectare, 
scoatere ºi transport al 
materialului lemnos." 
 

 Nemodificat 
 

 

28.   
 
Art. 18. - Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 1.000 lei pânã la 
3.000 lei: 
a) neîndeplinirea 
obligaþiei ca la 
exploatarea pãdurilor de 
rãºinoase sã se cojeascã 
cioatele de pin ºi molid, în 

25. Articolul 18 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art.18. - Constituie 
contravenþie silvicã ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
1.000 lei pânã la 3.000 lei 
menþinerea în pãdure ºi în 
depozite pe o perioadã de peste 
30 de zile, în intervalul 1 aprilie 
- 1 octombrie, a lemnului de 
rãºinoase necojit, cu excepþia 
arborilor-cursã folosiþi la 

 Nemodificat 
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întregime, iar la celelalte 
rãºinoase, prin curelare; 
b) menþinerea în pãdure 
pe o perioadã de peste 30 
de zile, în intervalul 1 
aprilie-1 octombrie, a 
lemnului de rãºinoase 
necojit, cu excepþia 
arborilor-cursã folosiþi la 
combaterea dãunãtorilor ºi 
a lemnului provenit din 
rupturi ºi doborâturi în 
masã. Dacã fapta se 
sãvârºeºte în mod repetat 
într-un interval de 6 luni, 
se solicitã comisiei 
emitente suspendarea/ 
retragerea certificatului de 
atestare pentru lucrãri de 
exploatare forestierã; 
c) neîndeplinirea 
condiþiilor de reprimire a 
parchetelor de exploatare 
la expirarea termenului 
prevãzut de autorizaþia de 
exploatare. Sancþiunea se 
aplicã atât operatorului 
economic deþinãtor al 
autorizaþiei de exploatare, 
cât ºi personalului silvic 

combaterea dãunãtorilor ºi a 
lemnului provenit din rupturi ºi 
doborâturi în masã." 
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care a fãcut reprimirea 
parchetului; 
d) nerespectarea 
obligaþiei de a amplasa 
panoul cu principalele 
date referitoare la 
parchetul aflat în 
exploatare, de cãtre 
titularul autorizaþiei de 
exploatare, conform 
prevederilor ºi 
specificaþiilor prevãzute 
în instrucþiunile privind 
termenele, modalitãþile ºi 
perioadele de colectare, 
scoatere ºi transport al 
materialului lemnos. 

(Legea 134/2017 ) 
29.  Art. 19. - (1) Constituie 

contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 5.000 lei pânã la 
10.000 lei ºi confiscarea 
materialelor lemnoase în 
cauzã urmãtoarele fapte: 
 
 
a) expedierea, transportul, 
primirea, depozitarea 
ºi/sau prelucrarea de cãtre 

26. Articolul 19 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art. 19.-(1) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
5.000 lei pânã la 10.000 lei ºi 
confiscarea materialelor 
lemnoase în cauzã urmãtoarele 
fapte: 
a) expedierea, transportul, 
primirea, depozitarea ºi/sau 
prelucrarea de cãtre deþinãtorii 

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

5.La articolul I punctul 26, 
articolul 19 se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
   „Art.19. - (1) Constituie 
contravenții silvice și se 
sancționează cu amendă de la 
1.000 lei până la 15.000 lei și 
confiscarea materialelor 
lemnoase în cauză următoarele 
fapte: 

a) expedierea, transportul, 
primirea, depozitarea și/sau 
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deþinãtorii depozitelor, ai 
altor spaþii destinate 
depozitãrii temporare 
ºi/sau ai instalaþiilor de 
prelucrare a materialelor 
lemnoase fãrã 
provenienþã legalã, aºa 
cum este stabilitã de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund; 

(OUG 51/2016) 
 
 
 
 

 
b) expedierea, transportul, 
primirea, depozitarea 
materialelor lemnoase fãrã 
avize de însoþire a 
materialelor lemnoase 
sau cu avize de însoþire 
din care nu rezultã 
provenienþa legalã, aºa 

depozitelor, ai altor spaþii 
destinate depozitãrii temporare 
ºi/sau ai instalaþiilor de 
prelucrare a materialelor 
lemnoase fãrã provenienþã 
legalã, aºa cum este stabilitã de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) expedierea, transportul, 
primirea, depozitarea pomilor 
de Crãciun fãrã provenienþã 
legalã, aºa cum este stabilitã de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 

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

prelucrarea de către deținătorii 
depozitelor, ai altor spații 
destinate depozitării temporare 
și/sau ai instalațiilor de 
prelucrare a materialelor 
lemnoase fără proveniență 
legală, așa cum este stabilită 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, cuantumul 
amenzii fiind de 1.000 - 5.000 
lei, pentru un volum de până la 
10,00 mc. inclusiv; 5.000 - 
10.000 lei, pentru un volum 
cuprins între 10,01 - 30,00 m.c. 
inclusiv și de 10.000 - 15.000 
lei, pentru un volum de peste 
30,01 m.c.;  
b) expedierea, transportul, 
primirea, depozitarea 
materialelor lemnoase fără avize 
de însoțire a materialelor 
lemnoase sau cu avize de 
însoțire din care nu rezultă 
proveniența legală, așa cum sunt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consideră
m oportună 
o majorare 
a ecartului 
amenzilor 
ce pot fi 
stabilite, în 
condițiile 
în care se 
stabilesc 
tranșe, în 
funcție de 
volumul de 
material 
lemnos, 
pentru 
faptele 
prevăzute 
la lit. a) și 
b). 
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cum sunt prevãzute de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund, 
cu excepþia situaþiilor 
prevãzute de aceste 
norme; 

(Legea 134/2017) 
 
 

c) primirea de cãtre 
personalul operatorului de 
transport feroviar, al 
administratorului ºi/sau 
gestionarului 
infrastructurii 
cãii ferate în vederea 
expedierii ºi/sau 
expedierea materialelor 
lemnoase fãrã avizele de 
însoþire a materialelor 
lemnoase valabile sau cu 
avize de însoþire din care 
nu rezultã provenienþa 
legalã ori fãrã 

de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) primirea de cãtre personalul 
operatorului de transport 
feroviar, al administratorului 
ºi/sau gestionarului 
infrastructurii cãii ferate în 
vederea expedierii ºi/sau 
expedierea materialelor 
lemnoase fãrã avizele de 
însoþire valabile ori fãrã 
documentele comunitare 
echivalente acestora, prevãzute 
de normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 

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

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, cu 
excepția situațiilor prevăzute de 
aceste norme, cuantumul amenzii 
fiind de 1.000 - 5.000 lei, pentru 
un volum de până la 10,00 m. c., 
inclusiv; 5.000 - 10.000 lei, 
pentru un volum cuprins între 
10,01- 30,00 m.c. inclusiv și de 
10.000 - 15.000 lei, pentru un 
volum de peste 30,01 m.c. 
c) primirea de cãtre personalul 
operatorului de transport 
feroviar, al administratorului 
ºi/sau gestionarului 
infrastructurii cãii ferate în 
vederea expedierii ºi/sau 
expedierea materialelor 
lemnoase fãrã avizele de însoþire 
a materialelor lemnoase valabile 
sau cu avize de însoþire din care 
nu rezultã provenienþa legalã ori 
fãrã documentele comunitare 
echivalente acestora, prevăzute 
de normele referitoare la 
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documentele comunitare 
echivalente acestora, 
prevãzute de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund; 
d) primirea de cãtre 
operatorii portuari a 
materialelor lemnoase fãrã 
avize de însoþire a 
materialelor lemnoase 
valabile sau cu avize de 
însoþire din care nu 
rezultã provenienþa legalã 
ori fãrã documentele 
comunitare echivalente 
acestora, prevãzute de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor 
de depozitare a 
materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat 

de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) primirea de cãtre operatorii 
portuari a materialelor 
lemnoase fãrã avizele de 
însoþire valabile ori fãrã 
documentele comunitare 
echivalente acestora, prevãzute 
de normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
 
d) primirea de cãtre operatorii 
portuari a materialelor lemnoase 
fãrã avize de însoþire a 
materialelor lemnoase valabile 
sau cu avize de însoþire din care 
nu rezultã provenienþa legalã ori 
fãrã documentele comunitare 
echivalente acestora, prevãzute 
de normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
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lemn rotund; 
     (Legea 134/2016) 
e) primirea, depozitarea 
ºi/sau prelucrarea 
materialelor lemnoase de 
cãtre deþinãtorii 
depozitelor, pieþelor, 
târgurilor, oboarelor ºi 
altele asemenea, ai altor 
spaþii destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai 
instalaþiilor de prelucrare 
a 
materialelor lemnoase fãrã 
provenienþã legalã, aºa 
cum este stabilitã de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund; 
f) depunerea/acceptarea 
declaraþiei vamale de 
export pentru materiale 
lemnoase fãrã avizul de 
însoþire valabil sau, dupã 
caz, fãrã documentul 

 
 
e) primirea, depozitarea ºi/sau 
prelucrarea materialelor 
lemnoase de cãtre deþinãtorii 
depozitelor, pieþelor, târgurilor, 
oboarelor ºi altele asemenea, ai 
altor spaþii destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai instalaþiilor 
de prelucrare a materialelor 
lemnoase fãrã provenienþã 
legalã, aºa cum este stabilitã de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
f) depunerea/acceptarea 
declaraþiei vamale de export 
pentru materiale lemnoase fãrã 
avizul de însoþire valabil sau, 
dupã caz, fãrã documentul 
comunitar echivalent avizului 
de însoþire, prevãzut de 

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

 
 
 
e) primirea, depozitarea ºi/sau 
prelucrarea materialelor 
lemnoase de cãtre deþinãtorii 
depozitelor, pieþelor, târgurilor, 
oboarelor ºi altele asemenea, ai 
altor spaþii destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai instalaþiilor 
de prelucrare a materialelor 
lemnoase fãrã provenienþã 
legalã, aºa cum este stabilitã de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
f) depunerea/acceptarea 
declaraþiei vamale de export 
pentru materiale lemnoase fãrã 
avizul de însoþire valabil sau, 
dupã caz, fãrã documentul 
comunitar echivalent avizului de 
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comunitar echivalent 
avizului de însoþire, 
prevãzut de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund; 
    (OUG 51/2016) 
g) primirea, depozitarea 
ºi/sau prelucrarea 
materialelor lemnoase de 
cãtre deþinãtorii 
depozitelor, pieþelor, 
târgurilor, oboarelor ºi 
altele asemenea, ai altor 
spaþii destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai 
instalaþiilor de prelucrare 
a 
materialelor lemnoase fãrã 
avize de însoþire valabile 
sau cu avize de însoþire 
din care nu rezultã 
provenienþa legalã ori 
fãrã documentele 
comunitare echivalente 

normele referitoare la 
provenienþa, 
circulaþia ºi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de depozitare 
a materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat lemn 
rotund; 
 
 
 
 
g) primirea, depozitarea ºi/sau 
prelucrarea materialelor 
lemnoase de cãtre deþinãtorii 
depozitelor, pieþelor, târgurilor, 
oboarelor ºi altele asemenea, ai 
altor spaþii destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai instalaþiilor 
de prelucrare a materialelor 
lemnoase fãrã avizele de 
însoþire valabile ori fãrã 
documentele comunitare 
echivalente acestora, prevãzute 
de normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

însoþire, prevãzut de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat lemn 
rotund; 
 
 
 
 
g) primirea, depozitarea ºi/sau 
prelucrarea materialelor 
lemnoase de cãtre deþinãtorii 
depozitelor, pieþelor, târgurilor, 
oboarelor ºi altele asemenea, ai 
altor spaþii destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai instalaþiilor 
de prelucrare a 
materialelor lemnoase fãrã avize 
de însoþire valabile sau cu avize 
de însoþire din care nu rezultã 
provenienþa legalã ori fãrã 
documentele comunitare 
echivalente acestora, prevãzute 
de normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor de 
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acestora, prevãzute de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund; 
h) vânzarea ºi/sau 
cumpãrarea materialelor 
lemnoase fãrã 
provenienþã legalã sau 
fãrã avizele de însoþire 
valabile ori 
cu avize din care nu 
rezultã provenienþa legalã 
sau documentele 
echivalente acestora, 
prevãzute de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund; 
i) expedierea ºi/sau 
transportul materialelor 

prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
 
 
h) vânzarea ºi/sau cumpãrarea 
materialelor lemnoase fãrã 
provenienþã legalã sau fãrã 
avizele de însoþire valabile ori 
documentele echivalente 
acestora, prevãzute de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de depozitare 
a materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat lemn 
rotund; 
 
 
 
 
 
i) expedierea ºi/sau transportul 
materialelor lemnoase în mod 
repetat, în baza aceluiaºi aviz de 
însoþire. 

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

depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
h) vânzarea ºi/sau cumpãrarea 
materialelor lemnoase fãrã 
provenienþã legalã sau fãrã 
avizele de însoþire valabile ori 
cu avize din care nu rezultã 
provenienþa legalã sau 
documentele echivalente 
acestora, prevãzute de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat lemn 
rotund; 
 
 
 
i) expedierea ºi/sau transportul 
materialelor lemnoase în mod 
repetat, în baza aceluiaºi aviz de 
însoþire. Repetabilitatea se 
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lemnoase în mod repetat, 
în baza aceluiaºi aviz de 
însoþire. Repetabilitatea 
se demonstreazã prin 
interogarea aplicaþiei 
Iwood Tracking, cu 
martori sau cu informaþii 
cu caracter oficial 
obþinute de la alte 
autoritãþi ale statului. 
       (Legea 134/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 
de la 3.000 lei pânã la 
6.000 lei ºi reþinerea în 
vederea stabilirii 
provenienþei ºi/sau 
confiscarea materialelor 
lemnoase în cauzã 
urmãtoarele fapte: 
a) deþinerea de materiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 3.000 lei pânã la 
6.000 lei ºi confiscarea 
materialelor lemnoase în cauzã 
urmãtoarele fapte: 
 
 
 
 
a) deþinerea de material lemnos 
fãrã documente legale de 
provenienþã de cãtre persoanele 

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

demonstreazã prin interogarea 
aplicaþiei Iwood Tracking, cu 
martori sau cu informaþii cu 
caracter oficial obþinute de la 
alte autoritãþi ale statului. 
 j) se excepteazã de la 
aplicabilitatea normelor privind 
circulația materialelor lemnoase, 
materialul lemnos provenit din 
demolãri de construcții; 
k) utilizarea tipurilor de 
pastã/cernealã la completarea 
avizelor de însoțire, rezistente la 
acțiunea factori externi sau care 
nu se pot șterge ușor prin 
mijloace mecanice.  
 
(2) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 3.000 lei pânã la 
6.000 lei ºi reþinerea în vederea 
stabilirii provenienþei ºi/sau 
confiscarea materialelor 
lemnoase în cauzã urmãtoarele 
fapte: 
 
a) deþinerea de materiale 
lemnoase fãrã documente care sã 
ateste îndeplinirea condiþiilor cu 
privire la legalitatea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evită 
astfel o 
sarcină 
administrativ
ă pe seama 
populației, 
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lemnoase fãrã documente 
care sã ateste îndeplinirea 
condiþiilor cu privire la 
legalitatea provenienþei 
acestora, fãrã avize de 
însoþire a materialelor 
lemnoase valabile sau cu 
avize de însoþire din care 
nu rezultã provenienþa 
legalã sau fãrã 
documentele comunitare 
echivalente acestora, 
prevãzute de lege; 
b) transportul materialelor 
lemnoase, dupã caz, cu 
aviz de însoþire a 
materialelor lemnoase a 
cãrui valabilitate a 
expirat, cu aviz de 
însoþire fãrã cod unic 
online sau offline generat 
de aplicaþiile Sistemului 
informatizat de urmãrire a 
materialelor lemnoase, 
denumit în continuare 
SUMAL, ºi înscris în aviz, 
cu excepþiile prevãzute de 
normele legale, cu aviz de 
însoþire în care nu s-au 
înscris data ºi ora plecãrii 

fizice sau juridice; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) transportul materialelor 
lemnoase cu aviz de însoþire a 
cãrui valabilitate a expirat, fãrã 
cod unic generat ºi înscris în 
aviz sau în care nu s-au înscris 
olograf data, ora, minutul ºi 
secunda momentului emiterii ºi, 
respectiv, valabilitatea, în 
funcþie de distanþa pânã la 
destinaþie; 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

provenienþei acestora, fãrã avize 
de însoþire a materialelor 
lemnoase valabile sau cu avize 
de însoþire din care nu rezultã 
provenienþa legalã sau fãrã 
documentele comunitare 
echivalente acestora, prevãzute 
de lege; 
 
 
 
 
 
b) transportul materialelor 
lemnoase, după caz, cu aviz de 
însoţire a materialelor lemnoase 
a cărui valabilitate a expirat, cu 
aviz de însoţire fără cod unic 
online sau offline generat de 
aplicaţiile Sistemului 
informatizat de urmărire a 
materialelor lemnoase, denumit 
în continuare SUMAL, şi înscris 
în aviz, cu excepţiile prevăzute 
de normele legale, cu aviz de 
însoţire în care nu s-au înscris 
data şi ora plecării transportului 
şi, respectiv, valabilitatea, în 
funcţie de distanţa până la 
destinaţie.  În cazul în care pe 

într-o situație 
în care nu 
există dubii 
referitoare la 
o eventuală 
faptă 
păgubitoare 
pentru fondul 
forestier 
național. 
 
 
 
Date fiind 
condițiile 
grele de 
acces cu 
mijloacele 
de transport 
de capacități 
mari la 
platformele 
primare din 
fondul 
forestier, 
sunt situații 
(drumuri 
auto 
forestiere 
situate în 
zona 
montane cu 
pante mari, 
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transportului ºi, respectiv, 
valabilitatea, în funcþie de 
distanþa pânã la 
destinaþie; 
 
 
 
 
c) transportul de materiale 
lemnoase ale cãror 
caracteristici nu corespund 
cu cel puþin unul dintre 
elementele înscrise în 
avizul de însoþire 
referitoare la: 
(i)volum pe specii/grupe 
de specii, cu luarea în 
considerare a toleranþelor; 
(ii)specie/grupe de specii. 
Sancþiunea 
complementarã de 
confiscare se aplicã asupra 
volumului, cu luarea în 
considerare a toleranþelor, 
care nu corespunde pe 
specii/grupe de specii cu 
care se depãºeºte volumul 
înscris în avizul de 
însoþire. Confiscarea se 
poate realiza valoric în 

 
 
 
 
 
c) transportul materialelor 
lemnoase care nu corespund din 
punctul de vedere al volumului, 
al speciei, al numãrului de piese 
sau al diametrului acestora cu 
datele înscrise în avizul de 
însoþire. Volumul aferent 
pieselor care nu corespund ca 
specie, diametru ºi lungime cu 
cele înscrise în avizul de 
însoþire se confiscã; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) expedierea ºi/sau transportul 

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

avizul de însoțire este înscris 
codul offline și online, generat 
de aplicația SUMAL, dar nu s-a 
înscris ora plecãrii transportului, 
sancționarea de aplicã fãrã 
confiscare; 
c) transportul de materiale 
lemnoase ale cãror caracteristici 
nu corespund cu cel puþin unul 
dintre elementele înscrise în 
avizul de însoþire referitoare la: 
     (i)volum pe specii/grupe de 
specii, cu luarea în considerare a 
toleranþelor; 
      (ii)specie/grupe de specii. 
       Sancþiunea complementarã 
de confiscare se aplicã asupra 
volumului, cu luarea în 
considerare a toleranþelor, care 
nu corespunde pe specii/grupe de 
specii cu care se depãºeºte 
volumul înscris în avizul de 
însoþire. Confiscarea se poate 
realiza valoric în condiþiile art. 
22 alin. (7) sau fizic; 
 
 
 
 
 

înguste, cu 
gheață și 
zăpadă, sau 
în zona de 
câmpie cu 
capacitate 
portantă 
limitată în 
zonele  de la  
condiționări
le impuse de 
locurile 
unde este 
posibilă 
încărcarea în 
mijloacele 
de transport 
navale, etc.) 
în care este 
necesar 
transportul 
lemnului cu 
autovehicule 
de 
capacitate 
mai mică de 
la 
platformele 
primare și 
transbordare
a lemnului 
în cele de 
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condiþiile art. 22 alin. (7) 
sau fizic; 
d) expedierea ºi/sau 
transportul materialelor 
lemnoase din locurile 
identificate prin 
coordonate geografice, 
altele decât cele 
corespunzãtoare 
provenienþei legale, cu 
excepþia situaþiilor 
generate de erori de 
localizare justificate 
obiectiv,inclusiv prin 
emiterea de coduri unice 
offline/online de la locul 
de încãrcare a materialului 
lemnos; 
 
 
 
 
 
e) expedierea ºi/sau 
transportul materialelor 
lemnoase pentru care nu 
au fost introduse în 
aplicaþia informaticã 
elementele prevãzute de 
normele referitoare la 

materialelor lemnoase din 
locaþii identificate prin 
coordonate geografice, altele 
decât cele corespunzãtoare 
provenienþei legale, cu 
excepþia situaþiilor generate de 
erori de localizare justificate 
obiectiv; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) expedierea ºi/sau transportul 
materialelor lemnoase care nu 
au fost introduse în aplicaþia 
informaticã prevãzutã de 
normele referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 

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

d) expedierea şi/sau transportul 
materialelor lemnoase din 
locurile identificate prin 
coordonate geografice, altele 
decât cele corespunzătoare 
provenienţei legale, cu excepţia 
situaţiilor generate de erori de 
localizare justificate obiectiv, 
inclusiv prin emiterea de coduri 
unice offline/online de la locul 
de încărcare a materialului 
lemnos;  În situații bine 
justificate, cu acordul gãrzii 
forestiere, se poate face 
transbordarea materialelor 
lemnoase din platforma primarã 
într-o platformã de încãrcare, 
noile coordonate geografice fiind 
comunicate gãrzii forestiere și 
postului de poliție de pe raza 
localitãții respective; 
e) expedierea ºi/sau transportul 
materialelor lemnoase pentru 
care nu au fost introduse în 
aplicaþia informaticã 
elementele prevãzute de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de depozitare a 

capacitate 
mare, la 
punctele în 
care acestea 
pot avea 
acces (la 
drumurile 
forestiere 
axiale, la 
drumuri 
publice, în 
punctele în 
care este 
permisă 
încărcarea 
pe nave, 
etc.), în 
vederea 
eficientizării 
activităților 
de transport 
pe distanțe 
lungi. 
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provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund ºi 
nu s-au obþinut codurile 
online ºi/sau offline, dupã 
caz, cu excepþiile 
prevãzute de normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund; 
f) achiziþia ºi 
comercializarea de 
materiale lemnoase pentru 
care este interzisã 
achiziþia/comercializarea. 
(Legea 134/2017 ) 
 
 
 
Abrogatã (Legea 
134/2017 ) 

lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund, în 
vederea obþinerii codului unic; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) emiterea avizelor de însoþire 
ºi/sau achiziþia de materiale 
lemnoase în vederea 
comercializãrii în alte condiþii 
decât cele legale; 
 
 
g) depozitarea, prelucrarea 
ºi/sau comercializarea 
materialelor lemnoase în spaþii, 
inclusiv pe proprietãþi private, 
pentru care nu s-a obþinut ºi/sau 
solicitat acordul de distribuire ºi 

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

materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat lemn 
rotund ºi nu s-au obþinut 
codurile online ºi/sau offline, 
dupã caz, cu excepþiile 
prevãzute de normele referitoare 
la provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund; 
 
 
 
 
 
f) transmiterea cu întârziere mai 
mare de 15 zile de la data la care 
trebuia să se facă raportarea 
lunară, în mod repetat,  de către 
profesioniști, din culpa acestora, 
a datelor în SUMAL, cu amendă 
de la 500 lei la 1000 lei. 
 
 
--------------- 
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(21) Constituie 
contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă 
de la 3.000 lei până la 
6.000 lei şi cu confiscarea 
materialelor lemnoase în 
cauză transportul realizat 
cu mijloace de transport 
feroviare şi navale, 
precum şi cele care au ca 
destinaţie exportul, în 
situaţia în care perioada de 
valabilitate a avizelor de 
însoţire care însoţesc 
transportul de materiale 
lemnoase depăşeşte 
perioada de executare a 
contractului de transport. 

(Legea 134/2017 ) 
 
(3) Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã 

utilizare a documentelor cu 
regim special, prevãzut de 
legislaþia specificã în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 4.000 lei pânã la 
6.000 lei ºi confiscarea 
materialelor lemnoase în cauzã 

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

 
 
 
 
 
 (3) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 
3.000 lei până la 6.000 lei şi cu 
confiscarea materialelor 
lemnoase în cauză transportul 
realizat cu mijloace de transport 
feroviare şi navale, precum şi 
cele care au ca destinaţie 
exportul, în situaţia în care 
perioada de valabilitate a 
avizelor de însoţire care însoţesc 
transportul de materiale 
lemnoase depăşeşte perioada de 
executare a contractului de 
transport. 
 
 
 
 
 
(4) Constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã cu 
amendã de la 4.000 lei pânã la 
6.000 lei ºi confiscarea 
materialelor lemnoase refuzul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informațiile 
ce trebuiesc 
transmise în 
SUMAL la 
care se face 
referire există 
deja în sistem 
din momentul 
emiterii 
documentelor 
de însoțire a 
transportului.
Faptul că 
sistemul nu 
este capabil 
să 
centralizeze 
aceste 
informații 
duce la 
situația în 
care 
„professioniș
tii” sunt puși 
în situația să 
facă raportări 
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de la 4.000 lei pânã la 
6.000 lei ºi confiscarea 
materialelor lemnoase în 
cauzã urmãtoarele fapte: 

(OUG 51/2016) 
 

Abrogatã (Legea 
134/2017) 

 
 
 
 
 
b) refuzul importatorului 
de a returna în þara 
exportatoare cantitatea de 
mãrfuri care depãºeºte cu 
mai mult de 10% volumul 
sau greutatea indicate în 
«licenþa pe suport de 
hârtie», cât ºi «licenþa 
electronicã», aºa cum sunt 
definite în art.2 din 
Regulamentul (CE) nr. 
1.024/2008 al Comisiei 
din 17 octombrie 2008 de 
stabilire a mãsurilor 
detaliate de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 
2.173/2005 al Consiliului 

urmãtoarele fapte: 
 
 
a) introducerea în aplicaþia 
prevãzutã de normele privind 
circulaþia materialelor 
lemnoase ºi/sau înscrierea în 
avizul de însoþire a unui numãr 
de înmatriculare diferit de cel al 
mijlocului de transport efectiv 
încãrcat; 
b) refuzul importatorului de a 
returna în þara exportatoare 
cantitatea de mãrfuri care 
depãºeºte cu mai mult de 10% 
volumul sau greutatea indicate 
în «licenþa pe suport de hârtie», 
cât ºi «licenþa electronicã», aºa 
cum sunt definite în art.2 din 
Regulamentul (CE) nr. 
1.024/2008 al Comisiei din 17 
octombrie 2008 de stabilire a 
mãsurilor detaliate de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 
2.173/2005 al Consiliului 
privind instituirea unui regim 
de licenþe FLEGT pentru 
importurile de lemn în 
Comunitatea Europeanã - 
denumit în continuare licenþa 

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

importatorului de a returna în 
þara exportatoare cantitatea de 
mãrfuri care depãºeºte cu mai 
mult de 10% volumul sau 
greutatea indicate în «licenþa pe 
suport de hârtie», cât ºi «licenþa 
electronicã», aºa cum sunt 
definite în art.2 din 
Regulamentul (CE) nr. 
1.024/2008 al Comisiei din 17 
octombrie 2008 de stabilire a 
mãsurilor detaliate de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 
2.173/2005 al Consiliului privind 
instituirea unui regim de licenþe 
FLEGT pentru importurile de 
lemn în Comunitatea Europeanã 
- denumit în continuare licenþa 
FLEGT, sau, dupã caz, 
duplicatul sau substitutul 
licenþei FLEGT, emis ºi validat 
de autoritatea de acordare a 
licenþelor, pe cheltuiala 
importatorului. 
 
 
 
 
 
 

duble, cu 
consum 
suplimentar 
de timp din 
rațiuni pur 
birocratice. 
Totodată, 
măsura 
suspendării 
acordului de 
lucru cu 
documente cu 
regim special 
este similară 
cu 
suspendarea 
activității 
operatorului 
economic cu 
toate 
consecințele 
pe care 
această 
situație le 
presupune 
asupra 
mediului de 
afaceri, a 
pieței muncii, 
a societății în 
ansamblu. 
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privind instituirea unui 
regim de licenþe FLEGT 
pentru importurile de lemn 
în Comunitatea Europeanã 
- denumit în continuare 
licenþa FLEGT, sau, dupã 
caz, duplicatul sau 
substitutul licenþei 
FLEGT, emis ºi validat de 
autoritatea de acordare a 
licenþelor, pe cheltuiala 
importatorului. 
    (OUG 51/2016) 
 
(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 
de prelucrat lemn rotund 
şi/sau înscrierea în avizul 

FLEGT, sau, dupã caz, 
duplicatul sau substitutul 
licenþei FLEGT, emis ºi validat 
de autoritatea de acordare a 
licenþelor, pe cheltuiala 
importatorului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

(Legea 134/2017 ) 
(4) Urmãtoarele fapte 
constituie contravenþii 
silvice ºi se sancþioneazã 
dupã cum urmeazã: 
       (OUG 51/2016) 
a) neutilizarea SUMAL, 
cu amendã de la 5.000 lei 
la 10.000 lei. Sancþiunea 
se aplicã dupã notificarea 
de cãtre structura 
teritorialã de specialitate a 
autoritãþii publice centrale 
care rãspunde de 
silviculturã în caz de 
neconformare; 

(Legea 134/2017 )  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(4) Urmãtoarele fapte constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã dupã cum 
urmeazã: 
 
a) neutilizarea Sistemului 
informatizat de urmãrire a 
materialelor lemnoase, denumit 
în continuare SUMAL, sau 
transmiterea cu întârziere mai 
mare de 45 de zile de la data la 
care trebuia sã se facã 
raportarea lunarã de cãtre 
profesioniºti, din culpa acestora, 
a datelor în SUMAL, cu 
amendã de la 15.000 lei la 
20.000 lei ºi cu suspendarea 
acordului de distribuire ºi 
utilizare a documentelor cu 
regim special pentru o perioadã 
de 1 an. Sancþiunea se aplicã 
numai cu condiþia notificãrii 
profesionistului în cauzã de 
cãtre structura teritorialã de 
specialitate a autoritãþii publice 

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

 
 
 
 
 
 (6) Urmãtoarele fapte constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã dupã cum 
urmeazã: 
 
 
a) neutilizarea SUMAL, cu 
amendã de la 5.000 lei la 10.000 
lei. Sancþiunea se aplicã dupã 
notificarea de cãtre structura 
teritorialã de specialitate a 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã în caz de 
neconformare; 
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b) introducerea pe piaþã a 
lemnului recoltat în mod 
ilegal sau a produselor din 
lemn derivate din acesta, 
aºa cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului 
European ºi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligaþiilor ce 
revin operatorilor care 
introduc pe piaþã lemn 
sau produse din lemn, cu 
amendã de la 15.000 lei la 
20.000 lei, cu confiscarea 
lemnului recoltat în mod 
ilegal sau a produselor din 
lemn derivate din acesta 
sau, dupã caz, cu 
interzicerea 
comercializãrii lemnului 
sau a produselor din lemn; 
c) importul, transportul, 

centrale care rãspunde de 
silviculturã, în termen de 
maximum 5 zile de la data 
prevãzutã de lege pentru 
raportarea datelor în SUMAL; 
b) introducerea pe piaþã a 
lemnului recoltat în mod ilegal 
sau a produselor din lemn 
derivate din acesta, aºa cum 
sunt definite în Regulamentul 
(UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European ºi al 
Consiliului din 20 octombrie 
2010 de stabilire a obligaþiilor 
ce revin operatorilor care 
introduc pe piaþã lemn sau 
produse din lemn, cu amendã 
de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu 
confiscarea lemnului recoltat în 
mod ilegal sau a produselor din 
lemn derivate din acesta sau, 
dupã caz, cu interzicerea 
comercializãrii lemnului sau a 
produselor din lemn; 
 
 
 
c) importul, transportul, 
deþinerea ºi/sau prelucrarea ºi 
comercializarea produselor din 

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

 
 
 
 
 
 
b)  introducerea pe piaţă a 
lemnului recoltat în mod ilegal 
sau a produselor din lemn 
derivate din acesta, aşa cum sunt 
definite în Regulamentul (UE) 
nr. 995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor 
care introduc pe piaţă lemn sau 
produse din lemn, cu amendă de 
la 15.000 lei la 20.000 lei, cu 
confiscarea lemnului recoltat în 
mod ilegal sau a produselor din 
lemn derivate din acesta sau, 
după caz, cu interzicerea 
comercializării lemnului sau a 
produselor din lemn; 
 
 
 
 
c) importul, transportul, 
deþinerea ºi/sau prelucrarea ºi 
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deþinerea ºi/sau 
prelucrarea ºi 
comercializarea 
produselor din lemn 
prevãzute în anexele II ºi 
III din Regulamentul (CE) 
nr. 2.173/2005 al 
Consiliului din 20 
decembrie 2005 privind 
instituirea unui regim de 
licenþe FLEGT pentru 
importurile de lemn în 
Comunitatea Europeanã, 
exportate de þãrile 
partenere stabilite 
conform regulamentului 
menþionat, în cazul în 
care transportul 
produselor respective nu 
este însoþit de o licenþã 
FLEGT sau, 
dupã caz, de duplicatul ori 
substitutul licenþei 
FLEGT, cu excepþia 
cazurilor prevãzute la art. 
4 alin. (3) din 
regulamentul menþionat, 
cu amendã de la 15.000 lei 
la 20.000 lei ºi cu 
confiscarea produselor din 

lemn prevãzute în anexele II ºi 
III din Regulamentul (CE) nr. 
2.173/2005 al Consiliului din 
20 decembrie 2005 privind 
instituirea unui regim de 
licenþe FLEGT pentru 
importurile de lemn în 
Comunitatea Europeanã, 
exportate de þãrile partenere 
stabilite conform 
regulamentului menþionat, în 
cazul în care transportul 
produselor respective nu este 
însoþit de o licenþã FLEGT 
sau, dupã caz, de duplicatul ori 
substitutul licenþei FLEGT, cu 
excepþia cazurilor prevãzute la 
art. 4 alin. (3) din regulamentul 
menþionat, cu amendã de la 
15.000 lei la 20.000 lei ºi cu 
confiscarea produselor din 
lemn; 
 
 
 
 
 
 
 
d) nerespectarea de cãtre 

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

comercializarea produselor din 
lemn prevãzute în anexele II ºi 
III din Regulamentul (CE) nr. 
2.173/2005 al Consiliului din 20 
decembrie 2005 privind 
instituirea unui regim de licenþe 
FLEGT pentru importurile de 
lemn în Comunitatea Europeanã, 
exportate de þãrile partenere 
stabilite conform 
regulamentului menþionat, în 
cazul în care transportul 
produselor respective nu este 
însoþit de o licenþã FLEGT sau, 
dupã caz, de duplicatul ori 
substitutul licenþei FLEGT, cu 
excepþia cazurilor prevãzute la 
art. 4 alin. (3) din regulamentul 
menþionat, cu amendã de la 
15.000 lei la 20.000 lei ºi cu 
confiscarea produselor din lemn; 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nerespectarea de cãtre 
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lemn; 
d) nerespectarea de cãtre 
operatorii economici a 
obligaþiei de a utiliza un 
sistem «due diligence», 
astfel cum este prevãzut la 
art. 6 din Regulamentul 
(UE) nr. 995/2010, cu 
luarea în considerare a 
faptului cã la primul 
control efectuat asupra 
unui operator care nu a 
utilizat un sistem «due 
diligence», agentul 
constatator acordã un 
termen de maximum 45 de 
zile de la comunicarea 
constatãrii pentru 
încadrarea operatorului în 
prevederile 
Regulamentului  (UE) nr. 
995/2010, termen care se 
înscrie în actul de 
constatare a neregulilor, 
cu amendã de la 8.000 lei 
la 15.000 lei ºi cu 
suspendarea pentru o 
perioadã de maximum 12 
luni a acordului de 
distribuire ºi utilizare a 

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

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

operatorii economici a obligaþiei 
de a utiliza un sistem «due 
diligence», astfel cum este 
prevãzut la art. 6 din 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010, cu luarea în 
considerare a faptului cã la 
primul control efectuat asupra 
unui operator care nu a utilizat 
un sistem «due diligence», 
agentul constatator acordã un 
termen de maximum 45 de zile 
de la comunicarea constatãrii 
pentru încadrarea operatorului în 
prevederile Regulamentului (UE) 
nr.995/2010, termen care se 
înscrie în actul de constatare a 
neregulilor, cu amendã de la 
8.000 lei la 15.000 lei ºi cu 
suspendarea pentru o perioadã de 
maximum 12 luni a acordului de 
distribuire ºi utilizare a 
documentelor cu regim special; 
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documentelor cu regim 
special; 
        (OUG 51/2016) 
e) neîndeplinirea, de cãtre 
o organizaþie de 
monitorizare, a 
obligaþiilor prevãzute 
pentru aceasta la art. 8 
alin. (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010, cu amendã de la 
8.000 lei la 15.000 lei. 
Sancþiunea se aplicã 
organizaþiei de 
monitorizare; 

(Legea 134/2017 ) 
f) transmiterea cu 
întârziere mai mare de 15 
zile de la data la care 
trebuia sã se facã 
raportarea lunarã, de cãtre 
profesioniºti, din culpa 
acestora, a datelor în 
SUMAL, cu amendã de la 
500 lei la 2.000 lei ºi cu 
suspendarea acordului 
de distribuire ºi utilizare a 
documentelor cu regim 
special pe o perioadã de 
pânã la 90 de zile. 

 
e) neîndeplinirea, de cãtre o 
organizaþie de monitorizare, a 
obligaþiilor prevãzute pentru 
aceasta la art. 8 alin. (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010, cu amendã de la 
8.000 lei la 15.000 lei; 
 
 
 
 
 
f) transmiterea cu întârziere mai 
mare de 15 zile de la data la 
care trebuia sã se facã 
raportarea lunarã, dar fãrã a 
depãºi termenul prevãzut la lit. 
a), de cãtre profesioniºti, din 
culpa acestora, a datelor în 
SUMAL, cu amendã de la 
7.000 lei la 10.000 lei ºi cu 
suspendarea acordului de 
distribuire ºi utilizare a 
documentelor cu regim special 
pe o perioadã de pânã la 90 de 
zile; 
 
 
 

 
e) neîndeplinirea, de cãtre o 
organizaþie de monitorizare, a 
obligaþiilor prevãzute pentru 
aceasta la art. 8 alin. (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010, cu amendã de la 8.000 
lei la 15.000 lei. Sancþiunea se 
aplicã organizaþiei de 
monitorizare; 
 
 
 
f) transmiterea cu întârziere mai 
mare de 15 zile de la data la care 
trebuia sã se facã raportarea 
lunarã, de cãtre profesioniºti, din 
culpa acestora, a datelor în 
SUMAL, cu amendã de la 500 
lei la 2.000 lei ºi cu suspendarea 
acordului de distribuire ºi 
utilizare a documentelor cu 
regim special pe o perioadã de 
pânã la 90 de zile. Sancþiunea se 
aplicã dupã notificarea de cãtre 
structura teritorialã de 
specialitate a autoritãþii publice 
centrale care rãspunde de 
silviculturã; 
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Sancþiunea se aplicã dupã 
notificarea de cãtre 
structura teritorialã de 
specialitate a autoritãþii 
publice centrale care 
rãspunde de silviculturã; 
g) netransmiterea de cãtre 
profesioniºti a raportãrii 
lunare a datelor în 
SUMAL, cu amendã de la 
1.000 lei la 3.000 lei ºi 
cu suspendarea acordului 
de distribuire ºi utilizare a 
documentelor cu regim 
special pe o perioadã de 
pânã la 90 de zile. 
Sancþiunea se aplicã dupã 
notificarea de cãtre 
structura teritorialã de 
specialitate a autoritãþii 
publice centrale care 
rãspunde de silviculturã; 

(Legea 134/2017 ) 
 

h) implementarea de cãtre 
operator a propriului 
sistem «due diligence» 
care nu îndeplineºte 
elementele prevãzute la 
art. 6 din Regulamentul 

 
 
 
g) transmiterea de cãtre 
profesioniºti a raportãrii lunare 
a datelor în SUMAL cu o 
întârziere de pânã la 15 zile, 
inclusiv, faþã de data la care 
trebuia sã se facã raportarea, cu 
amendã de la 5.000 lei la 8.000 
lei. Pe lângã amendã, structura 
teritorialã de specialitate a 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã are 
obligaþia notificãrii 
profesionistului în cauzã în 
termen de maximum 5 zile de la 
data prevãzutã de lege pentru 
raportarea datelor în SUMAL; 
 
 
h) implementarea de cãtre 
operator a propriului sistem 
«due diligence» care nu 
îndeplineºte elementele 
prevãzute la art. 6 din 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010, cu amendã de la 
5.000 lei la 8.000 lei; 
 

 
 
 
g) netransmiterea de cãtre 
profesioniºti a raportãrii lunare a 
datelor în SUMAL, cu amendã 
de la 1.000 lei la 3.000 lei ºi 
cu suspendarea acordului de 
distribuire ºi utilizare a 
documentelor cu regim special 
pe o perioadã de pânã la 90 de 
zile. Sancþiunea se aplicã dupã 
notificarea de cãtre structura 
teritorialã de specialitate a 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã; 
 
 
 
 
 
h) implementarea de cãtre 
operator a propriului sistem «due 
diligence» care nu îndeplineºte 
elementele prevãzute la art. 6 din 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010, cu amendã de la 5.000 
lei la 8.000 lei; 
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(UE) nr. 995/2010, cu 
amendã de la 5.000 lei la 
8.000 lei; 
i) neîndeplinirea de cãtre 
operator a condiþiilor 
înscrise în sistemul «due 
diligence» pe care îl 
utilizeazã, cu amendã de 
la 5.000 lei la 8.000 lei; 
j) neîndeplinirea de cãtre 
comercianþi a obligaþiilor 
prevãzute pentru aceºtia la 
art. 5 din Regulamentul 
(UE) nr.995/2010, cu 
amendã de la 5.000 lei la 
8.000 lei; 
k) neîndeplinirea de cãtre 
operatorii economici a 
obligaþiei de a utiliza un 
sistem «due diligence» la 
momentul exploatãrii 
masei lemnoase pe picior, 
cu excepþia situaþiei în 
care operatorul realizeazã 
activitãþi de exploatare 
prin prestaþii silvice, 
conform reglementãrilor 
în vigoare, cu amendã de 
la 3.000 lei la 5.000 lei; 
        (OUG 51/2016) 

i) neîndeplinirea de cãtre 
operator a condiþiilor înscrise 
în sistemul «due diligence» pe 
care îl utilizeazã, cu amendã de 
la 5.000 lei la 8.000 lei; 
 
j) neîndeplinirea de cãtre 
comercianþi a obligaþiilor 
prevãzute pentru aceºtia la art. 5 
din Regulamentul (UE) 
nr.995/2010, cu amendã de la 
5.000 lei la 8.000 lei; 
k) neîndeplinirea de cãtre 
operatorii economici a 
obligaþiei de a utiliza un sistem 
«due diligence» la momentul 
exploatãrii masei lemnoase pe 
picior, cu excepþia situaþiei în 
care operatorul realizeazã 
activitãþi de exploatare prin 
prestaþii silvice, conform 
reglementãrilor în vigoare, cu 
amendã de la 3.000 lei la 5.000 
lei; 
 
 
 
 
l) neîndeplinirea de cãtre 
operatorul economic destinatar 

i) neîndeplinirea de cãtre 
operator a condiþiilor înscrise în 
sistemul «due diligence» pe care 
îl utilizeazã, cu amendã de la 
5.000 lei la 8.000 lei; 
 
j) neîndeplinirea de cãtre 
comercianþi a obligaþiilor 
prevãzute pentru aceºtia la art. 5 
din Regulamentul (UE) 
nr.995/2010, cu amendã de la 
5.000 lei la 8.000 lei; 
 
k) neîndeplinirea de cãtre 
operatorii economici a obligaþiei 
de a utiliza un sistem «due 
diligence» la momentul 
exploatãrii masei lemnoase pe 
picior, cu excepþia situaþiei în 
care operatorul realizeazã 
activitãþi de exploatare prin 
prestaþii silvice, conform 
reglementãrilor în vigoare, cu 
amendã de la 3.000 lei la 5.000 
lei; 
 
 
l) neîndeplinirea de cãtre 
operatorul economic destinatar al 
materialelor lemnoase, la 
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l) neîndeplinirea de cãtre 
operatorul economic 
destinatar al materialelor 
lemnoase, la momentul 
primirii în depozit, a 
obligaþiei de a verifica 
veridicitatea codului unic, 
precum ºi data, ora, 
minutul ºi secunda, prin 
interogarea aplicaþiei 
SUMAL, cu amendã de la 
3.000 lei la 7.000 lei; 
materialele lemnoase 
primite fãrã cod unic valid 
se confiscã; 
m) nerespectarea de cãtre 
utilizatorii SUMAL a 
obligaþiilor referitoare la 
modul de operare a datelor 
în SUMAL, cu amendã de 
la 1.000 lei la 3.000 lei; nu 
se sancþioneazã 
profesionistul care notificã 
structura teritorialã de 
specialitate a autoritãþii 
publice centrale care 
rãspunde de silviculturã cu 
privire la sãvârºirea erorii 
materiale; 

al materialelor lemnoase a 
obligaþiei de a verifica 
veridicitatea codului unic, 
precum ºi data, ora, minutul ºi 
secunda, prin interogarea 
aplicaþiei SUMAL, cu amendã 
de la 1.000 lei la 5.000 lei ºi cu 
confiscarea materialelor 
lemnoase în cauzã; 
 
 
 
 
m) nerespectarea de cãtre 
utilizatorii SUMAL a 
obligaþiilor referitoare la modul 
de operare a datelor în 
SUMAL, cu amendã de la 
1.000 lei la 3.000 lei; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) nedepunerea licenþei 

momentul primirii în depozit, a 
obligaþiei de a verifica 
veridicitatea codului unic, 
precum ºi data, ora, minutul ºi 
secunda, prin interogarea 
aplicaþiei SUMAL, cu amendã 
de la 3.000 lei la 7.000 lei; 
materialele lemnoase primite 
fãrã cod unic valid se confiscã; 
 
 
 
m) nerespectarea de cãtre 
utilizatorii SUMAL a 
obligaþiilor referitoare la modul 
de operare a datelor în SUMAL, 
cu amendã de la 1.000 lei la 
3.000 lei; nu se sancþioneazã 
profesionistul care notificã 
structura teritorialã de 
specialitate a autoritãþii publice 
centrale care rãspunde de 
silviculturã cu privire la 
sãvârºirea erorii materiale; 
 
 
 
 
 
n) nedepunerea licenþei FLEGT 
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(Legea 134/2017 ) 
 

n) nedepunerea licenþei 
FLEGT pe suport hârtie 
sau în format electronic 
sau, dupã caz, a 
duplicatului ori 
substitutului licenþei 
FLEGT la autoritatea 
naþionalã competentã 
pentru primirea, 
verificarea ºi acceptarea 
acesteia, cu amendã de la 
1.000 lei la 3.000 lei; 
      (OUG 51/2016) 
o) încãlcarea prevederilor 
art. 5 din Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 
607/2012 al Comisiei din 
6 iulie 2012 privind 
normele detaliate 
referitoare la sistemul 
«due diligence» ºi la 
frecvenþa ºi natura 
controalelor privind 
organizaþiile de 
monitorizare prevãzute în 
Regulamentul (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului 
European ºi al Consiliului 

FLEGT pe suport hârtie sau în 
format electronic sau, dupã caz, 
a duplicatului ori substitutului 
licenþei FLEGT la autoritatea 
naþionalã competentã pentru 
primirea, verificarea ºi 
acceptarea acesteia, cu amendã 
de la 1.000 lei la 3.000 lei; 
 
 
 
 
o) încãlcarea prevederilor art. 5 
din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 607/2012 al 
Comisiei din 6 iulie 2012 
privind normele detaliate 
referitoare la sistemul «due 
diligence» ºi la frecvenþa ºi 
natura controalelor privind 
organizaþiile de monitorizare 
prevãzute în Regulamentul 
(UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European ºi al 
Consiliului de stabilire a 
obligaþiilor care revin 
operatorilor care introduc pe 
piaþã lemn ºi produse din lemn, 
cu amendã de la 1.000 lei la 
3.000 lei. 

pe suport hârtie sau în format 
electronic sau, dupã caz, a 
duplicatului ori substitutului 
licenþei FLEGT la autoritatea 
naþionalã competentã pentru 
primirea, verificarea ºi 
acceptarea acesteia, cu amendã 
de la 1.000 lei la 3.000 lei; 
 
 
 
 
o) încãlcarea prevederilor art. 5 
din Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 607/2012 al 
Comisiei din 6 iulie 2012 privind 
normele detaliate referitoare la 
sistemul «due diligence» ºi la 
frecvenþa ºi natura controalelor 
privind organizaþiile de 
monitorizare prevãzute în 
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European ºi al 
Consiliului de stabilire a 
obligaþiilor care revin 
operatorilor care introduc pe 
piaþã lemn ºi produse din lemn, 
cu amendã de la 1.000 lei la 
3.000 lei. 
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de stabilire a obligaþiilor 
care revin operatorilor 
care introduc pe piaþã 
lemn ºi produse din lemn, 
cu amendã de la 1.000 lei 
la 3.000 lei. 
      (Legea 134/2016) 
(5) În cazul 
neîndeplinirii/neimplemen
tãrii de cãtre operatorii 
economici a obligaþiilor 
prevãzute la alin. (4) lit. 
h)-k) într-un interval de 6 
luni de la data constatãrii, 
cuantumul amenzii se 
dubleazã. 

(Legea 134/2017 ) 
 

(6) Constatarea ºi 
sancþionarea 
contravenþiilor prevãzute 
la alin. (4) se fac de cãtre 
personalul silvic cu 
competenþã în acest sens 
din cadrul autoritãþii 
publice centrale care 
rãspunde de silviculturã ºi 
al structurilor teritoriale de 
specialitate ale acesteia. 
    (OUG 51/2016) 

 
 
 
 
(5) În situaþia repetãrii faptelor 
prevãzute la alin. (4) lit. h)-k) 
într-un interval de 6 luni, pe 
lângã sancþiunea principalã, 
agentul constatator aplicã ºi 
sancþiunea complementarã a 
suspendãrii acordului pentru 
distribuþia ºi utilizarea 
documentelor cu regim special 
pentru o perioadã de pânã la 90 
de zile. 
(6) Constatarea ºi sancþionarea 
contravenþiilor prevãzute la 
alin. (4) se fac de cãtre 
personalul silvic cu competenþã 
în acest sens din cadrul 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã ºi al 
structurilor teritoriale de 
specialitate ale acesteia. 
 
 
 
 
(7) Constatarea ºi sancþionarea 
contravenþiilor prevãzute la 

 
 
 
 
 
(7) În cazul neîndeplinirii/ 
neimplementãrii de cãtre 
operatorii economici a 
obligaþiilor prevãzute la alin. (4) 
lit. h)-k) într-un interval de 6 luni 
de la data constatãrii, cuantumul 
amenzii se dubleazã. 
 
 
 
 
(8) Constatarea ºi sancþionarea 
contravenþiilor prevãzute la alin. 
(4) se fac de cãtre personalul 
silvic cu competenþã în acest 
sens din cadrul autoritãþii 
publice centrale care rãspunde de 
silviculturã ºi al structurilor 
teritoriale de specialitate ale 
acesteia. 
 
 
 
 
(9) Constatarea ºi sancþionarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementele 
pe care 
alin.(8)-(10) 
le 
reglementeaz
ă nu țin de 
obiectul  
prezentei 
reglementări, 
respectiv de 
constatarea și 
sancționarea 
contravențiil
or silvice. 
Având în 
vedere faptul 
că ele țin de 
aspecte 
metodologice 
cu referire la 
disponibilitat
ea 
informațiilor 
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(7) Constatarea ºi 
sancþionarea 
contravenþiilor prevãzute 
la alin. (4) lit. a), g), l) ºi 
m) se fac ºi de cãtre 
ofiþerii ºi agenþii de 
poliþie din cadrul Poliþiei 
Române, precum ºi de 
cãtre ofiþerii ºi subofiþerii 
împuterniciþi din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

(Legea 134/2017 ) 
 

(8) Agenþii constatatori 
prevãzuþi la alin. (7) au 
drept de interogare a 
aplicaþiei SUMAL, în 
baza unor proceduri de 
acces la SUMAL stabilite 
prin ordin al 
conducãtorului autoritãþii 
publice centrale care 
rãspunde de silviculturã. 
(9) Personalul silvic din 
cadrul Regiei Naþionale a 
Pãdurilor - Romsilva ºi din 
unitãþile ºi subunitãþile 
acesteia, precum ºi 
din cadrul ocoalelor 

alin. (4) lit. a), f), g), l) ºi m) se 
fac ºi de cãtre ofiþerii ºi agenþii 
de poliþie din cadrul Poliþiei 
Române, precum ºi de cãtre 
ofiþerii ºi subofiþerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 
 
 
 
 
 
(8) Agenþii constatatori 
prevãzuþi la alin. (7) au drept 
de interogare a aplicaþiei 
SUMAL, în baza unor 
proceduri de acces la SUMAL 
stabilite prin ordin al 
conducãtorului autoritãþii 
publice centrale care rãspunde 
de silviculturã. 
(9) Personalul silvic din cadrul 
Regiei Naþionale a Pãdurilor - 
Romsilva ºi din unitãþile ºi 
subunitãþile acesteia, precum ºi 
din cadrul ocoalelor silvice de 
regim au drept de interogare a 
SUMAL numai în ceea ce 
priveºte validitatea codului unic 
ºi a existenþei codului offline. 
(10) Populaþia are drept de 

contravenþiilor prevãzute la alin. 
(4) lit. a), g), l) ºi m) se fac ºi de 
cãtre ofiþerii ºi agenþii de poliþie 
din cadrul Poliþiei Române, 
precum ºi de cãtre ofiþerii ºi 
subofiþerii împuterniciþi din 
cadrul Jandarmeriei Române. 
 
 
 
 
 
(10) Pentru contravenþiile 
constatate în timpul transportului 
materialelor lemnoase 
sancþiunea principalã se aplicã: 
   a) conducãtorului 
autovehiculului rutier pe care 
este încãrcat materialul lemnos 
sau al autovehiculului rutier care 
tracteazã orice pãrþi de 
autovehicule rutiere distinct 
înmatriculate/ neînmatriculate pe 
care este încãrcat materialul 
lemnos, conducãtorului atelajului 
dacã fapta este cea prevãzutã la 
alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) ºi 
d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. 
k); 
    b) operatorului economic care 

din SUMAL, 
în funcție de 
interesul 
diferitelor 
categorii de 
utilizatori ai 
acestuia, 
considerăm 
că locul lor 
este în cadrul 
reglementăril
or ce privesc 
organizarea 
și 
funcționarea 
acestui 
sistem. 
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silvice de regim au drept 
de interogare a SUMAL 
numai în ceea ce priveºte 
validitatea codului unic ºi 
a existenþei codului 
offline. 
(10) Populaþia are drept 
de vizualizare a unor 
informaþii din sistemul 
SUMAL în baza unei 
proceduri stabilite prin 
ordin al conducãtorului 
autoritãþii publice centrale 
care rãspunde de 
silviculturã. 
     (OUG 51/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abrogat (Legea 134/2017) 
 
 
 
 

vizualizare a unor informaþii 
din sistemul SUMAL în baza 
unei proceduri stabilite prin 
ordin al conducãtorului 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) În cazul constatãrii 
materialelor lemnoase ca fiind 
deþinute/transportate/primite/de
pozitate/prelucrate fãrã 
provenienþã legalã, astfel cum 
este definitã în normele 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de depozitare 

realizeazã transportul, în cazul în 
care materialul lemnos se 
transportã cu mijloc de transport 
naval sau feroviar, dupã caz, 
dacã fapta este cea prevãzutã la 
alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) ºi 
d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. 
k); 
 
 
    c) operatorului economic 
emitent al documentelor de 
însoþire a materialelor lemnoase, 
în mãsura în care fapta nu 
constituie infracþiune potrivit 
legii penale, pentru faptele 
prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) ºi 
i) ºi alin. (2) lit. b)-e). 
 
 
 
 
 
 
--------------- 
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(12) Pentru contravenþiile 
constatate în timpul 
transportului materialelor 
lemnoase sancþiunea 
principalã se aplicã: 
a) conducãtorului 
autovehiculului rutier pe 
care este încãrcat 
materialul lemnos sau al 
autovehiculului rutier care 
tracteazã orice pãrþi de 
autovehicule rutiere 
distinct înmatriculate/ 
neînmatriculate pe care 
este încãrcat materialul 
lemnos, conducãtorului 
atelajului dacã fapta este 
cea prevãzutã la alin. (1) 
lit. i), alin. (2) lit. b) ºi d), 
alin. (4) lit. c) sau art. 21 
lit. k); 
b) operatorului economic 

a materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat lemn 
rotund elaborate în baza art. 73 
din Legea nr. 46/2008, 
republicatã, cu modificãrile 
ulterioare, acestea se confiscã. 
(12) Pentru faptele constatate 
pe timpul transportului 
materialelor lemnoase sau al 
pomilor de Crãciun, sancþiunea 
principalã se aplicã operatorului 
economic/persoanei fizice care 
deþine mijlocul de transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(11) Persoanele juridice ai căror 
agenţi constatatori au 
competenţă în stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor 
silvice au obligaţia de a 
nominaliza, la solicitare, 
persoane care să constate şi să 
aplice contravenţia silvică, 
inclusiv măsuri complementare, 
după caz, în echipe mixte 
împreună cu un agent 
constatator/agenţi constatatori 
din cadrul persoanei juridice care 
a făcut solicitarea. Solicitarea se 
poate face pentru fapte care 
implică evaluarea volumului 
materialelor lemnoase.  
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care realizeazã transportul, 
în cazul în care materialul 
lemnos se transportã cu 
mijloc de transport naval 
sau feroviar, dupã caz, 
dacã fapta este cea 
prevãzutã la alin. (1) lit. i), 
alin. (2) lit. b) ºi d), alin. 
(4) lit. c) sau art. 21 lit. k); 
c) operatorului economic 
emitent al documentelor 
de însoþire a materialelor 
lemnoase, în mãsura în 
care fapta nu constituie 
infracþiune potrivit legii 
penale, pentru faptele 
prevãzute la alin. (1) lit. 
a)-c) ºi i) ºi alin. (2) lit. b)-
e). 

(Legea 134/2017 ) 
(13) Mijlocul de transport 
cu care s-a realizat 
transportul de materiale 
lemnoase fãrã aviz de 
însoþire ºi/sau fãrã cod 
online sau offline, dupã 
caz, generat de aplicaþiile 
SUMAL, pentru situaþiile 
în care emiterea codului 
online sau offline este 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(13) Mijloacele de transport cu 
care s-a realizat transportul 
materialelor lemnoase care nu 
au provenienþã legalã conform 
normelor referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund se 
confiscã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca urmare a 
Deciziei 
Curții 
Constituționa
le prevederile 
alin.(13) și 
(14) din legea 
de bază cu 
privire la 
confiscarea 
mijloacelor 
de transport 
sunt 
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obligatorie, se confiscã, 
dacã valoarea materialelor 
lemnoase transportate 
depãºeºte de 5 ori preþul 
mediu al unui metru cub 
de masã lemnoasã pe 
picior sau dacã se constatã 
repetarea faptei în interval 
de 6 luni de la data 
constatãrii 
primei fapte. Evaluarea 
masei lemnoase se 
realizeazã conform 
prevederilor art. 22 alin. 
(7). 

(Legea 134/2017 ) 
(14) Confiscarea 
mijloacelor de transport cu 
care s-a realizat 
transportul materialelor 
lemnoase prevãzute la 
alin. (13) se realizeazã 
conform procedurilor 
reglementate de 
Ordonanþa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul 
juridic al contravenþiilor, 
aprobatã cu modificãri ºi 
completãri prin Legea nr. 
180/2002, cu modificãrile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14) Confiscarea mijloacelor de 
transport cu care s-a realizat 
transportul materialelor 
lemnoase prevãzute la alin.(13) 
se realizeazã conform 
procedurilor reglementate prin 
Ordonanþa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic 
al contravenþiilor, aprobatã cu 
modificãri ºi completãri prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificãrile ºi completãrile 
ulterioare, ºi prin Ordonanþa 
Guvernului nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului ºi 
condiþiilor de valorificare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neconstituțio
nale. 
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ºi completãrile ulterioare, 
ºi de Ordonanþa 
Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea 
modului ºi condiþiilor de 
valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privatã a 
statului, republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, de 
cãtre agenþii constatatori 
prevãzuþi la art. 24 alin. 
(1) lit. d), d1) ºi e). În 
situaþia în care se constatã 
o contravenþie silvicã de 
cãtre celelalte categorii de 
agenþi constatatori cu 
competenþã în constatarea 
faptelor care vizeazã 
transportul materialelor 
lemnoase decât cei 
prevãzuþi la art. 24 alin. 
(1) lit. d), d1) ºi e), 
contravenþie care are ca 
mãsurã complementarã 
confiscarea mijlocului de 
transport, se solicitã, în 
regim de urgenþã, 
inspectoratului de poliþie 

bunurilor intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privatã a 
statului, republicatã, cu 
modificãrile ºi completãrile 
ulterioare, de cãtre agenþii 
constatatori prevãzuþi la art. 24 
lit. d), d1) ºi e)." 
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pe raza cãruia a fost 
constatatã contravenþia 
nominalizarea unui agent 
constatator, care, în echipã 
mixtã cu agentul 
constatator care a 
constatat contravenþia, sã 
aplice sancþiunea 
principalã ºi 
complementarã. 

(Legea 134/2017 ) 
 
(15) Persoanele juridice ai 
căror agenţi constatatori 
au competenţă în stabilirea 
şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice au 
obligaţia de a nominaliza, 
la solicitare, persoane care 
să constate şi să aplice 
contravenţia silvică, 
inclusiv măsuri 
complementare, după caz, 
în echipe mixte împreună 
cu un agent constatator/ 
agenţi constatatori din 
cadrul persoanei juridice 
care a făcut solicitarea. 
Solicitarea se poate face 
pentru fapte care implică 
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evaluarea volumului 
materialelor lemnoase sau 
confiscarea mijlocului de 
transport.  
 

30.     6.La articolul I, dupã punctul 
26 se introduce un nou punct, 
punctul 261, cu urmãtorul 
cuprins:  
  „261. Dupã articolul 19 se 
introduce un nou articol, 
articolul 191, cu urmãtorul 
cuprins:  
    «Art.191. – (1) Nu se 
sancționeazã contravențional 
primirea și/sau depozitarea de 
cãtre deținãtorii depozitelor, ai 
altor spații destinate 
depozitãrii temporare și/sau ai 
instalațiilor de prelucrare a 
materialelor lemnoase al cãror 
volum depãșește volumul 
înscris în avizul de însoțire al 
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materialelor lemnoase, care 
însoțește transportul, cu 
luarea în considerare a 
toleranțelor admise de 
reglementãrile în vigoare la 
transportul materialelor 
lemnoase, dacã aceștia notificã 
Garda Forestierã teritorialã în 
termen de maximum 24 de ore 
de la primirea bunurilor în 
cauzã.  
  (2) Notificarea se realizeazã 
prin adresã scrisã, înregistratã 
la registratura Gãrzii 
Forestiere competentã 
teritorial, în termenul prevãzut 
la alin.(1).  
 (3) Materialele lemnoase al 
cãror volum depãșește 
volumul determinat în 
condițiile alin.(1), se 
depoziteazã separat de cãtre 
primitor și se predau, lunar, 
pe bazã de proces-verbal de 
predare-primire, ocolului silvic 
de stat cu sediul social cel mai 
apropiat de depozitul în cauzã. 
  (4)  Ocolul silvic de stat are 
obligația valorificãrii potrivit 
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legii a materialelor lemnoase 
primite în condițiile alin.(3); 
sumele încasate din 
valorificarea materialelor 
lemnoase constituie venituri la 
bugetul de stat. 
  (5) Prevederile alin.(1)-(3) nu 
se aplicã situațiilor în care 
materialele lemnoase fãrã 
proveniențã legalã sunt 
depistate de cãtre autoritãțile 
publice competente, în cursul 
exercitãrii atribuțiilor de 
control prevãzute de lege.»” 

31.   
 
 
 
Abrogat (Legea 134/2017) 

27. La articolul 20, partea 
introductivã ºi litera b) se 
modificã ºi vor avea 
urmãtorul cuprins: 
"Art.20.-Constituie 
contravenþii silvice ºi se 
sancþioneazã cu amendã de la 
5.000 lei pânã la 8.000 lei ºi 
confiscarea materialelor 
lemnoase în cauzã urmãtoarele 
fapte: 
................................................... 
b) primirea, depozitarea ºi/sau 
prelucrarea materialelor 
lemnoase de cãtre deþinãtorii 
depozitelor, ai altor spaþii 

 7. La articolul I, punctul 27 se 
abrogã. 
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destinate depozitãrii temporare 
ºi/sau ai instalaþiilor de 
prelucrare a materialelor 
lemnoase fãrã avize de însoþire 
sau cu avize întocmite cu 
încãlcarea normelor legale;" 

32.   
 
 
a) permiterea 
comercializãrii 
materialelor lemnoase 
ºi/sau pomilor de Crãciun 
în pieþe, târguri, oboare, 
burse de mãrfuri ºi altele 
asemenea, neautorizate 
conform normelor 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund, 
în vigoare; 
      (OUG 51/2016) 
c) nedeþinerea registrului 
de evidenþã a intrãrilor-
ieºirilor de materiale 

28. La articolul 21, literele a), 
c), g) ºi i) se modificã ºi vor 
avea urmãtorul cuprins: 
"a) permiterea comercializãrii 
materialelor lemnoase ºi/sau 
pomilor de Crãciun în pieþe, 
târguri, oboare, burse de 
mãrfuri ºi altele asemenea, 
neautorizate conform normelor 
referitoare la provenienþa, 
circulaþia ºi comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de depozitare 
a materialelor lemnoase ºi al 
instalaþiilor de prelucrat lemn 
rotund, în vigoare; 
................................................... 
 
 
 
 
c) nedeþinerea registrului de 
evidenþã a intrãrilor-ieºirilor de 
materiale lemnoase sau 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

8. La articolul I, punctul 28 se 
modifica si va avea următorul 
cuprins: 
   „28. La articolul 21, literele 
a), c), d), g), i) și j) se modifică 
și vor avea următorul cuprins: 
   «a) permiterea comercializãrii 
materialelor lemnoase ºi/sau 
pomilor de Crãciun în pieþe, 
târguri, oboare, burse de mãrfuri 
ºi altele asemenea, neautorizate 
conform normelor referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn 
rotund, în vigoare; 
---------------------- 
 
c)  nedeţinerea registrului de 
evidenţă a intrărilor-ieşirilor de 
materiale lemnoase sau 
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lemnoase sau neînscrierea 
la zi ºi în ordine 
cronologicã în acesta a 
avizelor de însoþire de 
cãtre deþinãtorii 
depozitelor, ai altor spaþii 
destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai 
instalaþiilor de prelucrare 
a materialelor lemnoase; 
     (OUG 51/2016) 
 
d) nerespectarea de către 
emitenţi a prevederilor 
legale privind modul de 
completare şi eliberare a 
avizelor de însoţire a 
materialelor lemnoase; 
 
………………….. 
 
g) nepredarea în custodie, 
în termen de 30 de zile, la 
structura teritorialã 
competentã a autoritãþii 
publice centrale care 
rãspunde de silviculturã a 
dispozitivelor  
dreptunghiulare de marcat 
lemn ºi a documentelor cu 

neînscrierea la zi ºi în ordine 
cronologicã în acesta a avizelor 
de însoþire de cãtre deþinãtorii 
depozitelor, ai altor spaþii 
destinate depozitãrii temporare 
ºi/sau ai instalaþiilor de 
prelucrare a materialelor 
lemnoase; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
 
g) nepredarea în custodie, în 
termen de 15 zile, la structura 
teritorialã competentã a 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã a 
dispozitivelor dreptunghiulare 
de marcat lemn ºi a 
documentelor cu regim special 
nefolosite, de cãtre persoanele 

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

 

neînscrierea la zi şi în ordine 
cronologică în acesta a avizelor 
de însoţire de către deţinătorii 
depozitelor, ai altor spaţii 
destinate depozitării temporare 
şi/sau ai instalaţiilor de 
prelucrare a materialelor 
lemnoase; 
 
 
 
d) nerespectarea de către 
emitenţi a prevederilor legale 
privind modul de completare şi 
eliberare a avizelor de însoţire a 
materialelor lemnoase, numai 
dacă prin această faptă nu se pot 
stabili cantităţile transportate şi 
provenienţa acestora;   
……………………..  
g) nepredarea în custodie, în 
termen de 30 de zile, la structura 
teritorialã competentã a 
autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã a 
dispozitivelor  dreptunghiulare 
de marcat lemn ºi a 
documentelor cu regim special 
nefolosite, de cãtre persoanele 
juridice care le deþin, în cazul 

 
 
 
În 
completarea 
avizelor de 
însoțire a 
materialelor 
lemnoase pot 
interveni 
erori. Acestea 
pot fi grave 
în situația în 
care, prin 
modul de 
producere 
împiedică 
identificarea 
cu certitudine 
în primul 
rând a 
provenienței  
și a 
sortimentelor 
și cantităților 
transportate. 
Posibile 
exemple pot 
fi: apariția 
accidentală a 
unor 
caractere 
(punct, 
virgulă, etc.), 
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regim special nefolosite, 
de cãtre persoanele 
juridice care le deþin, în 
cazul încetãrii activitãþii 
pentru care au fost 
confecþionate aceste 
dispozitive, dizolvãrii sau 
reorganizãrii persoanei 
juridice, pierderii 
autorizãrii, fie ca urmare a 
expirãrii certificatului de 
atestare în activitatea de 
exploatare forestierã, fie 
ca urmare a aplicãrii 
sancþiunii complementare 
de retragere a autorizaþiei 
de funcþionare a ocolului 
silvic, dupã caz; 

(Legea 134/2017 ) 
---------------- 

i) transportul de la locul 
de recoltare al pomilor de 
Crãciun recoltaþi de pe 
teritoriul naþional ºi al 
materialelor lemnoase 
nemarcate cu amprenta 
dispozitivului 
dreptunghiular prevãzut 
de normele privind 
circulaþia materialelor 

juridice care le deþin, în cazul 
încetãrii activitãþii pentru care 
au fost confecþionate aceste 
dispozitive, dizolvãrii sau 
reorganizãrii persoanei juridice, 
pierderii autorizãrii, fie ca 
urmare a expirãrii certificatului 
de atestare în activitatea de 
exploatare forestierã, fie ca 
urmare a aplicãrii sancþiunii 
complementare de retragere a 
autorizaþiei de funcþionare a 
ocolului silvic, dupã caz; 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
i) transportul de la locul de 
recoltare a pomilor de Crãciun 
recoltaþi de pe teritoriul 
naþional ºi a materialelor 
lemnoase nemarcate cu 
amprenta dispozitivului 
dreptunghiular prevãzut de 
normele privind circulaþia 
materialelor lemnoase în 
vigoare; pomii de Crãciun se 

încetãrii activitãþii pentru care 
au fost confecþionate aceste 
dispozitive, dizolvãrii sau 
reorganizãrii persoanei juridice, 
pierderii autorizãrii, fie ca 
urmare a expirãrii certificatului 
de atestare în activitatea de 
exploatare forestierã, fie ca 
urmare a aplicãrii sancþiunii 
complementare de retragere a 
autorizaþiei de funcþionare a 
ocolului silvic, dupã caz; 
 
 
 
 
 
 
 
----------------  
i) transportul de la locul de 
recoltare al pomilor de Crãciun 
recoltaþi de pe teritoriul naþional 
ºi al materialelor lemnoase 
nemarcate cu amprenta 
dispozitivului dreptunghiular 
prevãzut de normele privind 
circulaþia materialelor lemnoase 
în vigoare; pomii de Crãciun se 
confiscã ºi se valorificã prin 

inversarea 
unor cifre sau 
litere în cazul 
numerelor de 
înmatriculare 
a mijloacelor 
de transport, 
etc. 
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lemnoase în vigoare; 
pomii de Crãciun se 
confiscã ºi se valorificã 
prin vânzare directã; 

(Legea 134/2017 ) 
 

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

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

 
 
22. 
 

 
 
 
 
l) neprezentarea organelor 
de control a registrului de 
evidenþã a intrãrilor-
ieºirilor de materiale 
lemnoase la punctele de 
lucru ale deþinãtorilor 
depozitelor, ai altor spaþii 
destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai 
instalaþiilor de prelucrare 
a 
materialelor lemnoase. 

(Legea 134/2017 ) 

29. La articolul 21, dupã 
litera k) se introduce o nouã 
literã, litera l), cu urmãtorul 
cuprins: 
"l) nedeþinerea/neprezentarea 
registrului de evidenþã a 
intrãrilor-ieºirilor de materiale 
lemnoase la punctele de lucru 
ale deþinãtorilor depozitelor, ai 
altor spaþii destinate depozitãrii 
temporare ºi/sau ai instalaþiilor 
de prelucrare a materialelor 
lemnoase sau neprezentarea 
acestuia organelor de control." 
 

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

Nemodificat  
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33.  Art.22. –  
(4) Dacă materialele 
lemnoase reţinute/ 
confiscate se află în 
mijloace de transport, 
transportatorul este obligat 
să le transporte, pe 
cheltuiala expeditorului, la 
locul de predare în 
custodie stabilit de agentul 
constatator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrogat (Legea 134/2017) 

 
 
------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Articolul 23 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art. 23.-În cazul în care 
contravenientul este persoanã 
juridicã, cuantumul pentru 
amenda contravenþionalã 
aplicabilã se stabileºte în 
intervalul determinat prin 
majorarea de 5 ori a nivelului 
minim, respectiv maxim al 
amenzii prevãzute pentru 
persoane fizice pentru aceeaºi 
faptã, cu excepþia acelora 
prevãzute numai pentru 
persoane juridice." 

 9. La articolul I, după punctul 
29 se introduce un nou punct, 
punctul 291, cu următorul 
cuprins:  
    „291. La articolul 22, 
alineatul (4) se abrogă.” 
    
 
 
 
 
10.La articolul I, punctul 30 se 
abrogă. 
 

 

 

34.   
 
 
 
 

31. La articolul 24 alineatul 
(1), literele b)-e) ºi g) se 
modificã ºi vor avea 
urmãtorul cuprins: 

 
 
 
 

Nemodificat  
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b) personalul silvic din 
cadrul administratorilor 
fondului forestier 
proprietate publicã a 
statului - pentru 
contravenþiile silvice 
sãvârºite în fondul 
forestier pe care îl 
administreazã/presteazã 
servicii silvice sau pe care 
îl preia în vederea 
administrãrii/ asigurãrii 
serviciilor silvice, precum 
ºi pentru exercitarea 
controlului aplicãrii 
normelor privind 
circulaþia materialelor 
lemnoase; 

(Legea 134/2017 ) 
c) personalul silvic din 
cadrul structurilor de rang 
superior ºi al ocoalelor de 
regim - pentru 
contravenþiile silvice 
sãvârºite în fondul 
forestier pe care îl 
administreazã/presteazã 
servicii silvice, precum ºi 
pentru exercitarea 

"b)personalul silvic din cadrul 
ocoalelor silvice de stat ai altor 
administratori de fond forestier 
proprietate publicã a statului - 
pentru contravenþiile silvice 
sãvârºite în fondul forestier pe 
care îl administreazã sau pentru 
care asigurã servicii silvice, în 
vegetaþia forestierã de pe 
terenuri din afara fondului 
forestier naþional, precum ºi 
pentru contravenþiile silvice 
identificate cu ocazia 
controlului la circulaþia 
materialelor lemnoase; 
 
 
 
 
 
c) personalul silvic din cadrul 
structurilor de rang superior ºi 
al ocoalelor silvice de regim - 
pentru contravenþiile silvice 
sãvârºite în fondul forestier pe 
care îl administreazã sau în care 
asigurã servicii silvice, în 
vegetaþia forestierã de pe 
terenuri din afara fondului 
forestier naþional, precum ºi 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
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controlului aplicãrii 
normelor privind 
circulaþia materialelor 
lemnoase; 
d) ofiþerii ºi agenþii de 
poliþie din cadrul Poliþiei 
Române - pentru 
constatarea 
contravenþiilor ºi 
aplicarea sancþiunilor 
pentru faptele prevãzute la 
art. 3 alin. (3) lit. a) ºi b), 
art. 51 lit. b), art. 6 lit. c) ºi 
d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) 
ºi e), art.8, art. 9, art. 11, 
art. 12, art. 15 alin. (1) lit. 
f), art. 16 alin. (1) lit. a), 
b) ºi e), art. 17 lit. c) ºi d), 
art. 19 alin. (1)-(3), alin. 
(4) lit. a), g), l) ºi m) ºi art. 
21; 
e) ofiþerii ºi subofiþerii 
din cadrul Jandarmeriei 
Române - pentru 
constatarea 
contravenþiilor ºi 
aplicarea sancþiunilor 
pentru faptele prevãzute la 
art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 
alin. (1) ºi (2), art. 9, art. 

pentru contravenþiile silvice 
identificate cu ocazia 
controlului la circulaþia 
materialelor lemnoase; 
d) ofiþerii ºi agenþii de poliþie 
din cadrul Poliþiei Române - 
pentru constatarea 
contravenþiilor ºi aplicarea 
sancþiunilor pentru faptele 
prevãzute la art. 3 alin. (3) lit. 
a), art. 7 alin. (1) lit. a), b), c) ºi 
e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) 
ºi c), art. 19 alin. (1)-(3), alin. 
(4) lit. a), f), g), l) ºi m), art. 20 
ºi 21; 
 
 
 
 
 
e) ofiþerii ºi subofiþerii din 
cadrul Jandarmeriei Române - 
pentru constatarea 
contravenþiilor ºi aplicarea 
sancþiunilor pentru faptele 
prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. 
e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) 
ºi c), art. 19 alin. (1)-(3), alin. 
(4) lit.a), f), g), l) ºi m), art. 20 
ºi 21; 
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11, art. 12, art. 17 lit. c), 
art. 19 alin.(1)-(3) ºi art. 
21; 
(Legea 134/2017 ) 

………………………….. 
 
 
g) ofiþerii ºi subofiþerii 
din cadrul serviciilor 
profesioniste - pentru 
situaþii de urgenþã, pentru 
constatarea 
contravenþiilor 
ºi aplicarea sancþiunilor 
pentru faptele prevãzute la 
art. 9 lit. b) ºi art. 10 lit. a); 

(OUG 51/2016 ) 

 
 
................................................... 
 
g) ofiþerii ºi subofiþerii din 
cadrul serviciilor profesioniste - 
pentru situaþii de urgenþã, 
pentru constatarea 
contravenþiilor ºi aplicarea 
sancþiunilor pentru faptele 
prevãzute la art. 9 lit. b) ºi art. 
10 lit. a);" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.   
 
 
d1) ofiþerii ºi agenþii de 
poliþie din cadrul Poliþiei 
de Frontierã Române - 
pentru constatarea 
contravenþiilor ºi 
aplicarea 
sancþiunilor pentru faptele 
prevãzute la art. 8 alin. (1) 
ºi (2), art. 9 lit. b), art. 11 
lit. d), art. 12 lit. f) ºi h), 

32. La articolul 24 alineatul 
(1), dupã litera d) se 
introduce o nouã literã, litera 
d1), cu urmãtorul cuprins: 
"d1) ofiþerii ºi agenþii de 
poliþie din cadrul Poliþiei de 
Frontierã Române - pentru 
constatarea contravenþiilor ºi 
aplicarea 
sancþiunilor pentru faptele 
prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. 
b) ºi e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 
lit. b) ºi c), art. 19 alin. (1)-(3), 

 

Nemodificat  
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art. 19 alin.(1)-(3) ºi art. 
21; 
(Legea 134/2017 ) 

art. 20 ºi 21;" 

36.   
 
 
 
 
(11) Oprirea în trafic, pe 
drumurile publice, a 
autovehiculelor, în 
vederea exercitãrii 
controlului circulaþiei 
materialului lemnos, se 
efectueazã cu respectarea 
competenþelor prevãzute 
de Ordonanþa de urgenþã 
a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaþia pe 
drumurile publice, 
republicatã, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, ºi 
de cãtre agenþii 
constatatori prevãzuþi la 
art. 24 alin. (1) lit. a); 
oprirea în trafic, pe 
drumurile publice, a 
autovehiculelor, în 
vederea exercitãrii 
controlului circulaþiei 

33. La articolul 24, dupã 
alineatul (1) se introduc douã 
noi alineate, alineatele (11) ºi 
(12), cu urmãtorul cuprins: 
"(11) Oprirea în trafic, pe 
drumurile publice, a 
autovehiculelor, în vederea 
exercitãrii controlului 
circulaþiei materialului lemnos, 
se efectueazã cu respectarea 
competenþelor prevãzute de 
Ordonanþa de urgenþã a 
Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaþia pe drumurile 
publice, republicatã, cu 
modificãrile ºi completãrile 
ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nemodificat  
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materialului lemnos, de 
cãtre agenþii constatatori 
prevãzuþi la art. 24 alin. 
(1) lit. a) se realizeazã în 
baza unei metodologii 
aprobate prin ordin comun 
al autoritãþii publice 
centrale care rãspunde de 
silviculturã ºi al autoritãþii 
publice centrale pentru 
afaceri interne. 

(Legea 134/2017 ) 
 
(12) Oprirea 
autovehiculelor pe 
drumurile forestiere, în 
vederea exercitãrii 
controlului circulaþiei 
materialului lemnos, se 
face de cãtre agenþii 
constatatori prevãzuþi la 
alin. (1). 
   (OUG 51/2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Oprirea autovehiculelor pe 
drumurile forestiere, în vederea 
exercitãrii controlului 
circulaþiei materialului lemnos, 
se face de cãtre agenþii 
constatatori prevãzuþi la alin. 
(1)." 

37.   
 
 
(6) În cazul neachitãrii 
despãgubirilor pentru 
pagube aduse pãdurii, 
ocolul silvic care 

34. La articolului 27, alineatul 
(6) se modificã ºi va avea 
urmãtorul cuprins: 
"(6) În cazul neachitãrii 
despãgubirilor pentru pagube 
aduse pãdurii, ocolul silvic care 
administreazã/asigurã serviciile 

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

Nemodificat    
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administreazã/asigurã 
serviciile silvice transmite, 
în vederea executãrii 
silite, titlul executoriu 
organelor fiscale 
competente subordonate 
Agenþiei Naþionale de 
Administrare Fiscalã 
pentru despãgubirile 
stabilite în sarcina 
persoanelor juridice, 
sumele astfel realizate 
constituind venit la 
bugetul de stat, ºi cãtre 
organele fiscale ale 
unitãþilor administrativ -
teritoriale, pentru 
despãgubirile 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 contravenþiei. 
   (OUG 51/2016) 

silvice transmite, în vederea 
executãrii silite, titlul 
executoriu organelor fiscale 
competente subordonate 
Agenþiei Naþionale de 
Administrare Fiscalã pentru 
despãgubirile stabilite în 
sarcina persoanelor juridice, 
sumele astfel realizate 
constituind venit la bugetul de 
stat, ºi cãtre organele fiscale ale 
unitãþilor administrativ-
teritoriale, pentru despãgubirile 
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 contravenþiei." 

38.   
 
 

35. La articolul 30, alineatul 
(6) se modificã ºi va avea 
urmãtorul cuprins: 

 
 
 

11. La articolul I, punctele 35 - 
38 se abrogă. 
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(6) Pe lângã sancþiunea 
aplicatã ºi plata valorii 
despãgubirilor, în cazul 
contravenþiilor silvice 
pentru faptele prevãzute la 
art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) 
lit. a), b), e) ºi f), art. 9 lit. 
a), c) ºi d), art. 11 lit. a) ºi 
d), art. 12, art. 17 lit. a), d) 
ºi e), contravenientul este 
obligat sã realizeze 
lucrãrile necesare pentru 
readucerea la starea 
iniþialã a fondului 
forestier, la starea 
prevãzutã de 
reglementãrile în vigoare 
sau, dupã caz, sã suporte 
costurile necesare pentru 
realizarea acestor 
lucrãri. 

(Legea 134/2017 ) 
 
 
 
 

Art.36. - (1) Ocolul silvic 
care asigurã custodia 
materialelor lemnoase 
confiscate, precum ºi a 

"(6) Pe lângã sancþiunea 
aplicatã ºi plata valorii 
despãgubirilor, în cazul 
contravenþiilor silvice pentru 
faptele prevãzute la art. 6 lit. d), 
art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) ºi f), 
art. 9 lit. a), c) ºi d), art. 11 lit. 
a) ºi d), art. 12, art. 17 lit. a), d), 
e) ºi f), contravenientul este 
obligat sã realizeze lucrãrile 
necesare pentru readucerea la 
starea iniþialã a fondului 
forestier, la starea prevãzutã de 
reglementãrile în vigoare sau, 
dupã caz, sã suporte costurile 
necesare pentru realizarea 
acestor lucrãri." 
 
 
 
 
 
 
36. La articolul 36, alineatele 
(1) ºi (2) se modificã ºi vor 
avea urmãtorul cuprins: 
"Art. 36.-(1) Materialele 
lemnoase confiscate, precum ºi 
cele abandonate se valorificã 
prin licitaþie, în termen de 

 
 
--------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
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celor abandonate este 
obligat sã doneze volumul 
confiscat cãtre instituþiile 
publice de pe raza unitãþii 
administrativ-teritoriale 
unde s-a realizat custodia. 
(2) În termen de 3 zile 
lucrãtoare de la 
confiscare, ocolul silvic 
care asigurã custodia 
materialelor lemnoase 
confiscate notificã 
simultan instituþiile 
publice de pe raza unitãþii 
administrativ-teritoriale 
unde s-a realizat custodia 
cu privire la volumul 
confiscat, specia/grupa de 
specii ºi sortimentul 
dimensional ºi solicitã 
fiecãrei instituþii volumul, 
specia ºi sortimentul/ 
sortimentele dimensionale 
necesare, cu încadrarea în 
specificaþiile transmise în 
notificare. 

(Legea 134/2017) 
 
 
 

maximum 30 
de zile calendaristice de la data 
confiscãrii, de cãtre: 
a) unitãþile Regiei Naþionale a 
Pãdurilor - Romsilva sau de 
structurile de administrare 
pentru ceilalþi administratori ai 
fondului forestier proprietate 
publicã a statului, pe raza 
cãrora s-au depozitat 
materialele lemnoase în 
custodie; 
b) ocolul silvic de regim, pe 
raza cãruia s-au depozitat 
materialele lemnoase în 
custodie. 
(2) Pentru desfãºurarea 
licitaþiei, entitãþile prevãzute la 
alin. (1) au obligaþia de a 
întocmi documentaþia de 
vânzare, de a încasa 
contravaloarea materialelor 
lemnoase ºi de a distribui 
sumele încasate conform 
prevederilor prezentei legi. 
Licitaþia se anunþã în mass-
media localã ºi prin afiºe la 
sediile autoritãþilor publice ale 
unitãþilor administrativ-
teritoriale ºi al ocolului silvic pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------
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Abrogat (Legea 134/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raza cãruia s-au depozitat 
materialele lemnoase în 
custodie, într-un termen de 
maximum 3 zile lucrãtoare de 
la data confiscãrii. Licitaþia se 
organizeazã în termen de 
minimum 10 zile de la data 
anunþãrii, iar materialul lemnos 
confiscat care nu s-a vândut la o 
licitaþie se poate vinde prin 
negociere." 
 
 
37. La articolul 39, alineatul 
(3) se modificã ºi va avea 
urmãtorul cuprins: 
"(3) Prin derogare de la 
prevederile art. 13 alin. (1) din 
Ordonanþa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic 
al contravenþiilor, aprobatã cu 
modificãri ºi completãri prin 
Legea nr. 180/2002, cu 
modificãrile ºi completãrile 
ulterioare, aplicarea sancþiunii 
amenzii contravenþionale se 
prescrie în termen de 12 luni de 
la data sãvârºirii faptei." 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
------------- 
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Art.42. - (1) 
Contravenþiile silvice se 
constatã de agenþii 
constatatori prin procese-
verbale de constatare a 
contravenþiei silvice, 
încheiate în 3 exemplare 
pe formulare tipizate cu 
regim special, care circulã 
astfel: exemplarul 1 la 
instituþia din care face 
parte agentul constatator, 
exemplarul 2 la 
contravenient, iar 
exemplarul 3 rãmâne la 
instituþia din care face 
parte agentul constatator. 
Instituþia din care face 
parte agentul constatator 
transmite exemplarul 1 al 
procesului-verbal de 
constatare a contravenþiei 
silvice organului fiscal 
central competent, în 
situaþia neachitãrii în 
termenul legal a amenzii. 

(Legea 134/2017 ) 

38. La articolul 42, alineatul 
(1) se modificã ºi va avea 
urmãtorul cuprins: 
"Art. 42.-(1) Contravenþiile 
silvice se constatã de agenþii 
constatatori prin procese-
verbale de constatare a 
contravenþiei silvice, încheiate 
în 3 exemplare pe formulare 
tipizate cu regim special, care 
circulã astfel: exemplarul 1 la 
instituþia din care face parte 
agentul constatator, exemplarul 
2 la contravenient, iar 
exemplarul 3 rãmâne la 
instituþia din care aparþine 
agentul constatator. Instituþia 
din care face parte agentul 
constatator transmite 
exemplarul 1 al procesului-
verbal de constatare a 
contravenþiei silvice organului 
fiscal teritorial competent, în 
situaþia neachitãrii în termenul 
legal a amenzii ºi a eventualelor 
despãgubiri." 
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39.   
 
 
Art. 43. - (1) În scopul 
urmãririi modului de 
soluþionare a 
contravenþiilor silvice ºi 
pentru a asigura 
posibilitatea identificãrii 
de cãtre agenþii 
constatatori prevãzuþi la 
art. 24 alin. (1) a 
situaþiilor de repetare a 
aceleiaºi fapte de cãtre 
contravenient, pentru 
aplicarea sancþiunilor 
majorate/complementare, 
dupã caz, autoritatea 
publicã centralã care 
rãspunde de silviculturã 
asigurã, în cadrul 
SUMAL, realizarea ºi 
funcþionarea Sistemului 
naþional de evidenþã 
informatizatã a 
contravenþiilor silvice, 
denumit în continuare 
SNEICS. 

(OUG 51/2016) 

39. La articolul 43, alineatul 
(1) se modificã ºi va avea 
urmãtorul cuprins: 
"Art. 43.-(1) În scopul urmãririi 
modului de soluþionare a 
contravenþiilor silvice ºi pentru 
a asigura posibilitatea 
identificãrii de cãtre agenþii 
constatatori prevãzuþi la art. 24 
alin. (1) a situaþiilor de repetare 
a aceleiaºi fapte de cãtre 
contravenient, pentru aplicarea 
sancþiunilor majorate/ 
complementare, dupã caz, 
autoritatea publicã centralã care 
rãspunde de silviculturã 
asigurã, în cadrul SUMAL, 
realizarea ºi funcþionarea 
Sistemului naþional de 
evidenþã informatizatã a 
contravenþiilor silvice, denumit 
în continuare SNEICS." 

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

Nemodificat   

40.   40. La articolul 43, dupã ---------------- Nemodificat   
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(11) Agenþii constatatori 
prevãzuþi la art. 24 alin. 
(1) au drept de interogare 
a SNEICS. 
(12) Implementarea 
datelor referitoare la 
contravenþiile constatate 
ºi sancþionate se face de 
cãtre reprezentanþii 
instituþiilor din care fac 
parte agenþii constatatori 
prevãzuþi la art. 24 alin. 
(1); sancþiunile de naturã 
contravenþionalã se 
transpun în puncte de 
penalizare; punctele de 
penalizare stabilite în 
funcþie de cuantumul cu 
care se sancþioneazã fapta 
ºi procedura de calcul al 
acestora sunt prevãzute în 
anexa nr. 5. 
 

(OUG 51/2016) 

alineatul (1) se introduc douã 
noi alineate, alineatele (11) ºi 
(12), cu urmãtorul cuprins: 
"(11) Agenþii constatatori 
prevãzuþi la art. 24 alin. (1) au 
drept de interogare a SNEICS. 
 
(12) Implementarea datelor 
referitoare la contravenþiile 
constatate ºi sancþionate se face 
de cãtre reprezentanþii 
instituþiilor din care fac parte 
agenþii constatatori prevãzuþi 
la art. 24 alin. (1); sancþiunile 
de naturã contravenþionalã se 
transpun în puncte de 
penalizare; punctele de 
penalizare stabilite în funcþie 
de cuantumul cu care se 
sancþioneazã fapta ºi procedura 
de calcul al acestora sunt 
prevãzute în anexa nr. 5." 

41.  Art. 44. - Anexele nr. 1-5 
fac parte integrantã din 
prezenta lege. 

41. Articolul 44 se modificã ºi 
va avea urmãtorul cuprins: 
"Art. 44.-Anexele nr. 1-5 fac 

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

parte integrantã din prezenta 
lege." 

42.  Anexele nr. 1-4 se 
modificã ºi se înlocuiesc 
cu anexele nr. 1-4 la 
prezenta ordonanþã de 
urgenþã. 

(OUG 51/2016) 

42. Anexele nr. 1-4 se 
modificã ºi se înlocuiesc cu 
anexele nr. 1-4 la prezenta 
ordonanþã de urgenþã. 
 

---------- 

Nemodificat  

43.  Dupã anexa nr. 4 se 
introduce o nouã anexã, 
anexa nr. 5, având 
conþinutul prevãzut în 
anexa nr. 5 la prezenta 
ordonanþã de urgenþã. 

(OUG 51/2016) 

43. Dupã anexa nr. 4 se 
introduce o nouã anexã, 
anexa nr. 5, având conþinutul 
prevãzut în anexa nr. 5 la 
prezenta ordonanþã de 
urgenþã. 

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

Nemodificat   

44.  Art. II. - La data intrãrii 
în vigoare a prezentei 
ordonanþe de urgenþã se 
abrogã: 
a) art. 2 pct. 1 ºi art. 3 alin. 
(1) lit. a) din Hotãrârea 
Guvernului nr. 2.293/2004 
privind gestionarea 
deºeurilor rezultate în 
urma procesului de 
obþinere a materialelor 
lemnoase, publicatã în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
1.261 din 28 decembrie 

Art. II. - La data intrãrii în 
vigoare a prezentei ordonanþe 
de urgenþã se abrogã: 
a) art. 2 pct. 1 ºi art. 3 alin. (1) 
lit. a) din Hotãrârea Guvernului 
nr. 2.293/2004 privind 
gestionarea deºeurilor rezultate 
în urma procesului de obþinere 
a materialelor lemnoase, 
publicatã în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1.261 
din 28 decembrie 2004; 
b) art. 7 ºi 8 din Hotãrârea 
Guvernului nr. 470/2014 pentru 
aprobarea Normelor referitoare 

----------- 

Nemodificat   
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2004; 
b) art. 7 ºi 8 din Hotãrârea 
Guvernului nr. 470/2014 
pentru aprobarea 
Normelor referitoare la 
provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea 
materialelor lemnoase, la 
regimul spaþiilor de 
depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor 
de prelucrat lemn rotund, 
precum ºi a unor mãsuri 
de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului 
European ºi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligaþiilor ce 
revin operatorilor care 
introduc pe piaþã lemn ºi 
produse din lemn, 
publicatã în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 426 din 10 
iunie 2014, cu 
modificãrile ºi 
completãrile ulterioare. 
       (OUG 51/2016) 

la provenienþa, circulaþia ºi 
comercializarea materialelor 
lemnoase, la regimul spaþiilor 
de depozitare a materialelor 
lemnoase ºi al instalaþiilor de 
prelucrat lemn rotund, precum 
ºi a unor mãsuri de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului 
European ºi al Consiliului din 
20 octombrie 2010 de stabilire 
a obligaþiilor ce revin 
operatorilor care introduc pe 
piaþã lemn ºi produse din lemn, 
publicatã în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 426 
din 10 iunie 2014, cu 
modificãrile ºi completãrile 
ulterioare. 

45.  Art. III. - La iniþiativa Art. III. - La iniþiativa ----------- Nemodificat   
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autoritãþii publice centrale 
care rãspunde de 
silviculturã, în termen de 
30 de zile de la data 
intrãrii în vigoare a 
prezentei ordonanþe de 
urgenþã, se constituie un 
grup de lucru la care 
participã reprezentanþii 
instituþiilor din care fac 
parte agenþii constatatori 
prevãzuþi la art. 24 alin. 
(1) din Legea nr. 
171/2010, cu modificãrile 
ulterioare, în scopul 
stabilirii elementelor 
necesare constituirii 
SNEICS, a competenþelor 
de acces, precum ºi a 
oricãror altor proceduri 
referitoare la gestionarea 
acestei baze de date. 

(OUG 51/2016) 

autoritãþii publice centrale care 
rãspunde de silviculturã, în 
termen de 30 de zile de la data 
intrãrii în vigoare a prezentei 
ordonanþe de urgenþã, se 
constituie un grup de lucru la 
care participã reprezentanþii 
instituþiilor din care fac parte 
agenþii constatatori prevãzuþi 
la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 
171/2010, cu modificãrile 
ulterioare, în scopul stabilirii 
elementelor necesare 
constituirii SNEICS, a 
competenþelor de acces, 
precum ºi a oricãror altor 
proceduri referitoare la 
gestionarea acestei baze de 
date. 

46.  Art. IV. - Legea nr. 
4/2015 privind aprobarea 
preþului mediu al unui 
metru cub de masã 
lemnoasã pe picior, 
publicatã în Monitorul 
Oficial al României, 

Art. IV. - Legea nr. 4/2015 
privind aprobarea preþului 
mediu al unui metru cub de 
masã lemnoasã pe picior, 
publicatã în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 18 din 
9 ianuarie 2015, se abrogã la 31 

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

Nemodificat   
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Partea I, nr. 18 din 9 
ianuarie 2015, se abrogã la 
31 decembrie 2017. 

(OG  9/2017 ) 

decembrie 2017. 
 
 
 

47.  Art.V. - Faptele 
sancþionate de prezenta 
ordonanþã de urgenþã 
constituie contravenþii, 
dacã nu sunt întrunite 
elementele constitutive ale 
unei infracþiuni. 
    (OUG 51/2016) 

Art. V. - Faptele sancţionate de 
prezenta ordonanţă de urgenţă 
constituie contravenţii, dacă nu 
sunt întrunite elementele 
constitutive ale unei infracţiuni. 
 

-------- 

Nemodificat   

48.  Art. VI. - Prezenta 
ordonanþã de urgenþã 
intrã în vigoare la 30 de 
zile de la data publicãrii în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

(OUG 51/2016) 

Art. VI. - Prezenta ordonanþã 
de urgenþã intrã în vigoare la 
30 de zile de la data publicãrii 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

---------- 

Nemodificat   

49.  Art. VII. - Legea nr. 
171/2010 privind 
stabilirea ºi sancþionarea 
contravenþiilor silvice, 
publicatã în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 513 din 23 
iulie 2010, cu modificãrile 
ulterioare, precum ºi cu 
modificãrile ºi 
completãrile aduse prin 

Art. VII. - Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea ºi 
sancþionarea contravenþiilor 
silvice, publicatã în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 513 din 23 iulie 2010, cu 
modificãrile ulterioare, precum 
ºi cu modificãrile ºi 
completãrile aduse prin 
prezenta ordonanþã de urgenþã, 
se va republica în Monitorul 

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

Nemodificat   
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prezenta ordonanþã de 
urgenþã, se va republica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-
se textelor o nouã 
numerotare. 
     (OUG 51/2016) 

Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouã 
numerotare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ….......... 
 
 

Subsemnaţii: agenţi constatatori   Funcţia: Locul de muncă:  
1................................................  
2................................................  
3................................................  
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În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, al2) ........................, am constatat că:  
Făptuitorul:  
Persoana juridică ................., cu sediul în ............, CUI .........., reprezentată prin domnul/doamna ............., zis(ă) .........., cu domiciliul la adresa .............., 
ocupaţia ............., locul de muncă ............., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria ..... nr. .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  
Persoana fizică ............, cu domiciliul la adresa ..........., posesor/posesoare al/a BI (CI)/paşaportului seria ..... nr. ......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,  
în jurul orelor ............/perioada ............., în locul numit ..............., din raza ocolului silvic .............. de pe raza localităţii ............, judeţul ..............,  
a săvârşit faptele: ...........................................  
în următoarele împrejurări/detalii/circumstanţe agravante ...................., prin încălcarea prevederilor .............., cauzând o pagubă de ............ lei, conform 
calculului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 
 Au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. ....... din .........., următoarele lucruri (bunuri): ................, care aparţin ............ şi se predau în 
custodie numitului ................, domiciliat în .............., judeţul ..............., funcţia ............ la ............., posesor al BI (CI) seria ...... nr. ............., CNP 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.  
Depozitarea se face în locul ................................. .  
În conformitate cu art. ............ au fost stabilite despăgubiri în cuantum de .............., sumele urmând a fi achitate în contul .................. .  
Agenţii constatatori,  
1................................................  
2................................................  
3................................................  
(numele, prenumele şi semnătura)  
Martor, ..................................  
 Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua ........ luna .......... anul ............. (numele, prenumele şi 
semnătura făptuitorului) 
 În conformitate cu art. ...... din ............., făptuitorul este obligat la plata contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculaţiei 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 condiţiile prevăzute de art. ........ din ............, făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din 
minimul legal al amenzii, respectiv suma de .................. lei. O copie de pe chitanţă, în acest caz, se predă de către făptuitor agentului constatator sau se 
trimite prin poştă instituţiei din care face parte agentul constatator.  
Alte menţiuni (obiecţiunile făptuitorului):  
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............................................................................................  

.............................................................................................  
Făptuitorul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.  
De faţă a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ........................, domiciliat în ............., funcţia ..........., locul de muncă ..........., BI/CI seria 
........ nr. .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în contul nr. ..........., iar despăgubirea în contul nr. ............, în termen de 30 de zile 
de la comunicare, iar o copie de pe dovada plăţii va fi comunicată prin poştă sau fax instituţiei noastre, având codul fiscal ............ .  
Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în raza căreia s-a săvârşit fapta.  
Agenţii constatatori,  
1................................................  
2................................................  
3................................................  
(numele, prenumele şi semnătura)  
Martor, ..................................  
Făptuitor, Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice astăzi, ziua ...... luna ......... anul ............. (numele, prenumele şi 
semnătura făptuitorului) 
 _______  
1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator.  
2)Alte acte normative care reglementează aplicarea de sancţiuni contravenţionale în domeniul silvic şi cinegetic. 
 

 
 

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

Antet1) ......................... 
..................................... 
……………………………………….. 

Seria IP Nr. .................. 
ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ  

pentru debitorul: 
 
Contravenientul, ........................., cu domiciliul/sediul în ................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ........, cod fiscal .........., reprezentat prin 
numitul ..........................., domiciliat în judeţul ..............., localitatea ............., adresa ..................., posesor al BI/(CI)/paşaportului seria ........ nr. ........, 
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de ................ .  
În baza Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor silvice seria ...... nr. ......... încheiat în ziua de ..... luna ...... anul ...... la ......., vă 
comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma totală de .........., din care amendă ............ lei în contul ........... despăgubiri ......... lei ...... în contul 
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........, constituită debit la instituţia noastră pe numele dumneavoastră. Achitarea amenzii şi/sau a despăgubirii se va face în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei, respectiv 15 zile de la soluţionarea contestaţiei la Procesul-verbal de contravenţie seria ..... nr. ......... .  
După trecerea termenului-limită prevăzut în procesul-verbal sus-menţionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, şi se supune 
executării silite, în condiţiile dispoziţiilor legale imperative privind executarea silită a creanţelor.  
Această înştiinţare de plată se comunică dumneavoastră, în calitate de debitor, conform actelor normative în vigoare, pentru opozabilitate, împreună cu 
procesul-verbal în cauză.  
Contravenientul nu se află de faţă/refuză/nu poate să semneze.  
Se confirmă de martorul:  
Numele şi prenumele ......................., data şi locul naşterii ................, domiciliul actual stabil ................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, BI/CI seria ....... nr. 
..........., eliberat(ă) de ............... la data de ..............., ocupaţia .............., locul de muncă ................... 
 

Agenţii constatatori, 
1. ..................... 
2. ..................... 
3. ..................... 
(numele, prenumele şi semnătura) 

Mi s-a înmânat şi am primit o copie a înştiinţării de 
plată, 

astăzi, ziua ...... luna .... anul ............. 
(numele, prenumele şi semnătura contravenientului) 

_______ 
1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator. 

 
 
 

ANEXA Nr. 3 
 (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: …................................ 
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   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: 
 

Nr. crt. Sortimentul 
Unitate de măsură 

 (UM) 
Cantitatea Prețul unitar  

(lei/UM) 
Valoarea totală 

 (lei) 

            

            

            

            

            
  Agenţi constatatori,  
a)........................................  
b)........................................  
c)........................................  
(numele, prenumele şi semnătura) Contravenient, ....................................  
Mi s-a înmânat şi am primit o copie a prezentului proces-verbal. 
 (numele, prenumele şi semnătura contravenientului) 
 Custode,  
....................................  
6.2. care au servit la săvârşirea faptei:  
7. Bunurile au fost reţinute în vederea confiscării/confiscate de la numitul .............., cu domiciliul în comuna (oraşul) ............, str. ........... nr. ......, judeţul 
............., care are calitatea de contravenient/însoţitor al transportului/reprezentant al .............../cumpărător. 8. Obiecţiunile celui de la care s-a făcut 
reţinerea în vederea confiscării/confiscarea sunt: .......................................................................  
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9. Bunurile reţinute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodie lui ..............., având funcţia de ............ la ..........., posesor al 
BI/(CI)/paşaportului seria ....... nr. ............., eliberat(ă) de ............ la data de ....../....../.............., cu domiciliul în comuna (oraşul) ............., str. ............. nr. 
......., judeţul .................. . 
 10. Pentru probarea provenienţei bunurilor reţinute 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 agenţii constatatori confiscarea bunurilor reţinute.  
11. Bunurile reţinute 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 funcţia de ............ 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 contabilitatea 1) ........................., pentru urmărirea gestionară a bunurilor confiscate.  
Agenţi constatatori,  
1................................................  
2................................................  
3................................................  
(numele, prenumele şi semnătura)  
Contravenient, 
 Mi s-a înmânat şi am primit o copie a prezentului proces-verbal. 
 (numele, prenumele şi semnătura contravenientului)  
Custode,  
....................................  
_______  
1)Denumirea şi adresa instituţiei din care face parte agentul constatator. 

ANEXA Nr.4 
(Anexa nr.4 la Legea nr. 171/2010) 

 
 
 

L E G I T I M A Ț I A  D E  C O N T R O L  
 

(1) 

……………………… 
……………………… 

(2) 

………………… 
………………… 

  

LEGITIMATIE DE CONTROL   
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Seria ………..nr………… 
 

 

Domnul/Doamna…………………………………. 
CI/BI seria ………………nr…………………….. 
Funcția…………………………………………….. 
este împuternicit sã efectueze controlul silvic și în orice situație care 
implicã exercițiul autoritãții publice conferit, conform competențelor 
legale.  

 

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

 

Data emiterii 
…………………….. 
Legitimația nu este  
transmisibilã. 

 
VIZAT 

Anul…………. 

 
VIZAT 

Anul…………. 

 
VIZAT 

Anul…………. 

 
(1) Sigla, denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator. 
(2) Fotografia agentului constatator. 
(3) Numele, prenumele, funcția, semnãtura și ștampila conducãtorului instituției din care face parte agentul constatator.  

 
 
 
 
 

 
ANEXA Nr.5 

(Anexa nr.5 la Legea nr. 171/2010 
 
 
 

Punctele de penalizare stabilite în funcție de cuantumul cu care se sancționeazã fapta  
și procedura de calcul a acestora  
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Operatorul 
economic/Grupul de 
operatori economici 

Certificatul de atestare Procesele-verbale de constatare contravenții/infracțiuni 

Contravenții Infracțiuni Nr. 
crt. 

Denumirea CUI 
Seria/ 

Nr. și data 

Capacitatea 
anualã de 
exploatare 

-mc- 

Numãrul 
și data 

procesului-
verbal 

Amenda* 

aplicatã 
-mii lei- 

Puncte 
penalizare 

Numãrul 
și data 

procesului
-verbal 

Puncte 
penalizare 

 
Entitatea din 

care face 
parte agentul 
constatator, 
numele și 
prenumele 
agentului 

constatator 

Achitã cu 
Chitanța 

nr./data…./
hotãrârea 

judecãtorea
scã rãmasã 
definitivã 
nr.data… 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             

  *Valori fãrã TVA. 
 

1. În cazul sancţiunii contravenţionale definitive aplicată unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator economic/grupul de operatori 
economici, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabileşte după cum urmează:  
a) - cuantumul amenzii sub 1000 lei - 2 puncte de penalizare;  
b) - cuantumul amenzii între 1001-5000 lei - 4 puncte de penalizare;  
c) - cuantumul amenzii peste 5000 lei - 7 puncte de penalizare.  
2. În cazul sancţiunii contravenţionale definitive aplicată unui operator economic/grup de operatori economici, numărul de puncte de penalizare pentru 
operatorul economic/grupul de operatori economici respectiv se stabileşte după cum urmează:  
a) - cuantumul amenzii sub 5000 lei - 4 puncte de penalizare;  
b) - cuantumul amenzii între 5001-25000 lei - 8 puncte de penalizare; 
c) - cuantumul amenzii peste 25000 lei - 14 puncte de penalizare.  
3. În cazul sancţiunii definitive aplicate unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator/grupul de operatori economici economic, ca urmare a 
săvârşirii unei infracţiuni privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, numărul de puncte de penalizare pentru operatorul economic este de 25 
puncte penalizare.  
4. Operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatarea pădurilor, care au acumulat un număr de 25 puncte penalizare, le este interzisă 
participarea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru perioada 
prevăzută la pct. 5.  
5. Punctele de penalizare se prescriu la 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat.  
6. Organizatorul licitaţiei/negocierii, în baza unei metodologii aprobate de administratorul fondului forestier proprietate publică, care face parte din 
caietul de sarcini ia măsura interzicerii participării la licitaţie/negociere a operatorului economic/grupului de operatori economici care acumulează 25 
puncte de penalizare; sancţiunile contestate în condiţiile legii nu sunt luate la calculul punctelor de penalizare. 
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