
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE A  GUVERNULUI 

pentru completarea hotărârii 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 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

 În data de 10 iunie 2014 a fost publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

426, 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. 

    La art. 3 alin. (4)din Regulament se reglementează astfel: 

„În situaţia producerii unor calamităţi naturale, constatate cu documente, care nu 

permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară la data 

reprimirii, acestea se constituie ca stoc şi se înscriu în procesul-verbal de reprimire 

şi se introduc în SUMAL de către ocolul silvic care operează reprimirea. Stocul 

constituie provenienţa pentru expedierea ulterioară, iar rubrica "provenienţa" din 

avizul de însoţire se completează "stoc APV nr.". 

    (5) APV-ul nu constituie provenienţă legală după data reprimirii, cu excepţia 

parchetelor reprimite cu stoc în platforma primară, caz în care valabilitatea APV-

ului ca provenienţă legală se prelungeşte cu 60 de zile, iar în situaţiile prevăzute la 

alin. (4) valabilitatea APV se prelungeşte cu 60 de zile de la data încetării efectului 

calamităţii, moment constatat prin documente legale. ” 

          În data de 11 noiembrie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 924/2015 

privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică. 

      Valorificarea  masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului a fost 

blocată ca urmare a interpretării prevederilor art. 20 alin. (4) de către Regia Naţională 

a Pădurilor – Romsilva referitoare la stabilirea prețului de referință. Acest fapt a 

determinat nemulțumiri materializate contestării prin scrisori deschise, dezbateri în 

media, formulării unui număr de 4 plângeri prealabile şi proteste de stradă și 

neparticiparea la licitațiile de masă lemnoasă. Rezultatul este că la începutul lunii 

februarie   din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia 

Națională a Pădurilor-Romsilva a fost adjudecat la licitații şi negocieri un volum de 

circa 1,5 milioane lemn pe picior mc, circa 33% din volumul adjudecat în aceeași 

perioadă a anului de producție 2015, cu impact major asupra pieței lemnului din 

România, afectând activitatea economică la nivel național.  

De asemenea, ca urmare a acestui blocaj, masa lemnoasă fasonată aflată în faze de 

recoltare și în platformele primare nu a putut fi valorificată, depășindu-se astfel 

termenul de 60 de zile, în care aceasta putea fi transportată în baza actului de punere 

în valoare. Volumul aflat în această situație estimat de Regia Națională a Pădurilor- 

Romsilva,  la data de 15.02.2015 era de peste 23.000 mc. 
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11 În cazul proiectelor 

de acte normative 

care transpun 

legislaţie comunitară 

sau creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Regulamentele europene referitoare la interzicerea introducerii pe piaţă a lemnului 

recoltat ilegal din păduri şi care impun adaptarea legislaţiei interne sunt:  

   1. Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim 

de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 30 decembrie 2005; 

    2. Regulamentul (CE) nr. 1024/2008 al Comisiei de stabilire a măsurilor detaliate 

de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea 

unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 277 din 18 octombrie 2008; 

3. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse 

din lemn, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 295 din 12 noiembrie 

2010; 

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei privind 

normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la frecvenţa şi natura 

controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) 

nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor 

care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 177 din 7 iulie 2012; 

5. Regulamentul delegat (UE) Nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012, 

privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea recunoaşterii 

organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin 

operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene L 115 din 27 aprilie 2012. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre a Guvernului se instituie 

prelungirea temporară, cu 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri a Guvernului, a termenului prin care masa lemnoase din platformele 

primare, la care perioada de 60 de zile reglementată pentru transport a expirat.  

       Această măsură este necesară pentru a nu se deprecia această masă lemnoasă, 

care, în mare măsură  este de calitate superioară.   

 

3. Alte informaţii   Nu este cazul  

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic   Proiectul nu prezintă impact asupra mediului de afaceri 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

  Proiectul nu prezintă impact asupra mediului  concurenţial 

şi  a domeniului ajutoarelor de stat    

2. Impactul asupra mediului de afaceri   Proiectul nu prezintă impact asupra mediului de afaceri. 

2.1 Impactul asupra sarcinilor administrative   Proiectul nu prezintă impact asupra sarcinilor administrative 

22 .Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul nu prezintă impact asupra mediului de afaceri 

3. Impactul social    Proiectul nu prezintă impact social. 

4. Impactul asupra mediului    Proiectul nu prezintă impact semnificativ asupra mediului. 

5.Alte informaţii  Nu au fost identificate 

Secţiunea   a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

          Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat   

   

                                                                                                                              - mii lei - 

 

Indicatori 

Anul 

curent 

 

Următorii 4 ani 

Media pe 

5 ani 

 2016 2017 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 



   1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

    a) buget de stat, din acesta:       

         (i)  impozit pe profit        

         (ii) impozit pe venit       

    b)   bugete locale:       

         (i)  impozit pe profit       

   c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

         (i) contribuţii de asigurări       

   2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

  a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal         

    ii) bunuri şi servicii         

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

i) cheltuieli de personal         

(ii) bunuri şi servicii         

   3. Impact financiar, plus/minus, din   care:          

a) buget de stat         

b) bugete locale         

   4 . Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor  bugetare  

      

   5. Propuneri pentru a compensa reducerea  

veniturilor bugetare 

 

 

     

  6. Calcule detaliate privind fundamentarea  

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

 

Fişa financiară 

   7. Alte informaţii   

Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor  proiectului de act 

normativ:                                    

 a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a  proiectului de act normativ;  

 b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii.  

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect 

1¹  Compatibilitatea proiectului de  act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

a) impact legislative-prevederi de  

modificare şi completare a cadrului 

normative în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel operational/ 

tehnic-sisteme electronice utilizate în 

desfăşurarea procedurilor de achiziţie 

publică, unităţi centralizate de achiziţii 

Proiectul de act normativ se referă la acest subiect 



publice, structură organizatorică internă a 

autorităţilor contractante 

2.Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare              

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor  normative comunitare              

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect                                                 

5  Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 
  Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect                                                 

6  Alte informaţii Nu   au fost identificate 

Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

  Au fost realizate consultări cu  Regia Naţională a Pădurilor-

Romsilva și Asociaţia Administratorilor de Păduri din 

România  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul proiectului 

de act normativ     

   

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile  

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect  

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile  

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

      

   Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005  privind  constituirea consiliilor 

interministeriale permanente   

 

   Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor 

interministeriale                                      

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de  

Consiliul Legislativ  

6. Alte informaţii                                                                Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

   În elaborarea proiectului a fost îndeplinită  procedura 

stabilită prin  Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia  publică, prin afişarea pe site-ul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

    

 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

3. Alte informaţii   Nu   au fost identificate 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.  Alte informaţii   Nu   au fost identificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru completarea hotărârii 

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, care în forma prezentată a fost avizată de către ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ 

şi pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 
 
 

                                             MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI  PĂDURILOR                                                         

 

Cristiana PAȘCA PALMER 

 

  

Avizăm favorabil: 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL  ECONOMIEI, COMERŢULUI 

ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI  

 

Costin BORC           

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE 
 

Vasile DÎNCU 

 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE  

 

Petre TOBĂ 

 

 

MINISTRUL  FINANŢELOR   PUBLICE 

 

Anca Dana DRAGU  

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

 

 

Lazăr COMĂNESCU  

 

 

 

 

MINISTRU COMUNICAŢIILOR ŞI 

PENTRU SOCIETATEA 

INFORMAŢIONALĂ 

 

Marius-Raul BOSTAN 

 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

 

 

Dan Marian COSTESCU 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

Raluca Alexandra PRUNĂ 
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