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HOTĂRÂRE 

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  

 

 

Având în vedere prevederile 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, prevederile art. 68 -72 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile art. 19-21 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art.2 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73  din Legea nr. 46/2008  - Codul 

silvic, republicată, cu modificările ulterioare, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

             Articol unic -  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, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din data de 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, 

se completează, după cum urmează: 

                

La articolul  3 din Norme,  după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6) care va avea 

următorul cuprins: 

     „Art. 3. - (6) APV-ul constituie provenienţă legală, pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, pentru stocul de materiale lemnoase din platforma primară, la care 

perioada de 60 zile prevăzută la alineatul (5) a expirat după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 

924/2015 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică; acest stoc constituie provenienţa pentru expedierea ulterioară a materialelor lemnoase, iar rubrica 

„provenienţa” din avizul de însoţire se completează „stoc în platforma primară la reprimirea parchetului APV 

nr … „ 

PRIM-MINISTRU 

 

Dacian Julien CIOLOŞ 
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