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REFERAT DE APROBARE 

 

 

 La art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru 

aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 

de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,  se 

reglementează elaborarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prin  direcţia cu atribuţii de control 

în silvicultură din structura Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin comisariatele de regim silvic şi 

cinegetic din subordinea acestuia şi prin Garda Naţională de Mediu. 

Controalele efectuate de către DACS şi CRSC se referă la lemnul şi produsele din lemn corespunzătoare 

următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 4401, 

4403, 4406, 4407. 

 Controalele efectuate de către GNM se referă la lemnul şi produsele din lemn corespunzătoare 

următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 44084412, 4413 00 

00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 şi 9406 00 20, 

precum şi pentru celuloză şi hârtie prevăzute la cap. 47 şi 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa 

nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi 

statistică şi Tariful Vamal Comun, cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate, respectiv 

deşeuri şi resturi.  

             La operatori, Autoritatea Competentă verifică respectarea obligaţiilor prevăzute de art. 4 şi art. 6 din 

Regulamentul (UE) nr. 995/2010, pe întreg parcursul lanţului de aprovizionare, şi de Regulamentul de punere 

în aplicare, inclusiv cu luarea în considerare a normelor enunţate în art. 5-8 din Regulamentul delegat. 

 În cazul importurilor, Autoritatea Competentă verifică respectarea statutului lemnului  şi al 

produselor din lemn reglementate de FLEGT şi CITES, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) 

nr. 995/2010. 

             Desfăşurarea activităţii de control la operatori se realizează conform  Listei de verificări pentru 

controlul operatorilor, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1. 

       Controalele la operatori  se defăşoară în conformitate cu un plan de control, care este revizuit 

periodic în baza evaluărilor de risc proprii fiecărei din entităţile prevăzute la art. 1 şi potrivit prevederilor art. 

10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010; 

     La comercianţi, Autoritatea Competentă verifică respectarea obligaţiilor în materie de trasabilitate 

prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, pe întreg parcursul lanţului de aprovizionare.  

    La organizaţiile de monitorizare, Autoritatea Competentă verifică: 

(a) îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010; 

b) respectarea cerinţelor de recunoastere prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, 

cu luarea în considerare a prevederilor art. 6 din Regulamentul de aplicare (UE) 607/2012, respectiv a 

prevederile art. 5-8 din Regulamentul delegat (UE) nr. 363 /2012; 

c) existenţa şi respectarea procedurilor pentru evitarea conflictelor de interese la nivel organizaţional şi 

individual;  



d) conformitatea sistemului "due diligence" instituit la operatori cu îndeplinirea elementelor prevăzute la 

art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;  

           În funcţie de gravitatea deficienţelor şi neregulilor identificate, Autoritatea  Competentă, prin entităţile 

prevăzute la art. 1 şi potrivit competenţelor stabilite la art. 3,  procedează la luarea următoarele măsuri: 

a) notificarea operatorilor privind măsurile de remediere / revizuire pe care aceştia trebuie să le ia în 

termenul de 45 zile în vederea instituirii sistemului ”due diligence” conform prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 995/2010, ale Regulamentului de punere în aplicare şi ale prezentei 

Metodologii;  

b) sancţionarea operatorilor care nu au implementat/nu au utilizat/au utilizat neconform/nu au revizuit 

sistemul ”due diligence” propriu, potrivit prevederilor actele normative în materie;  

c) sancţionarea organizaţiilor de monitorizare care au instituit  un sistem ”due diligence” neconform/nu 

au revizuit sistemul ”due diligence” instituit; 

d) măsura complementară de confiscare a lemnului şi a produselor din lemn, după caz; 

e) interzicerea comercializării lemnului şi a produselor din lemn,  prin suspendarea/retragerea acordurilor 

de utilizare a documentelor cu regim special, atestatelor de exploatare, suspendarea/retragerea 

autorizaţiilor de exploatare, suspendarea/anularea actelor de reglementare în domeniul protecţiei 

mediului şi alte asemenea 

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

Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 

privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 

operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. 
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