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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Art. 9 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea 

Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 

instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regulamentului (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 

şi produse din lemn reglementeazăastfel:  

“Condiţiile şi procedura de emitere, suspendare şi retragere a acordului de 

distribuire şi utilizare prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă prin ordin al conducătorului 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentelor norme.”  

 Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014, pentru 

aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de 

distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, a fost publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 14 octombrie 2014. 

Prezentul proiect de ordin reglementează următoarele:  

 Procedura de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a 

formularelor documentelor cu regim special pentru depozitele temporare.  

 Clarificări cu privire la documentele necesare obţinerii acordului de distribuire şi 

utilizare a formularelor documentelor cu regim special; 

   Stabileşte noi situaţii care determină suspendarea sau retragerea acordului conform 

prevederilor art.7 alin (1) lit. b) şi c)  şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.470/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare şi procedurile de urmat în situaţia suspendării sau 

retragerii; 

      Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi 

piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, 

suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor 

cu regim special. 
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