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REFERAT DE APROBARE 

 

 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul aplicării 

sancţiunii complementare a confiscării, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care 

nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei, în termenul 

legal, în numerar sau prin virament, în contul indicat în procesul-verbal de constatare a 

contravenţiei silvice. Calculul contravalorii materialelor lemnoase în această situaţie se 

face la preţuri de referinţă pe specii şi sortimente, stabilite în raport cu valoarea de circulaţie a 

materialelor lemnoase. 

 Potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010, preţurile de referinţă ale 

materialelor lemnoase pe specii şi sortimente, se stabilesc anual, prin ordin al conducătorului 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat prin 

calcularea mediei preţurilor de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier 

proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele şase luni. 

 Pentru materialele lemnoase comercializate provenite din fondul forestier proprietate 

publică a statului au fost comunicate preţurile obţinute din vânzări de către Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva iar pentru cele provenite din fondul forestier proprietate publică a 

unităţilor administrativ - teritoriale, preţurile au fost comunicate de către inspectoratele 

teritoriale de regim silvic şi vânătoare.  Aceste preţuri au constituit baza de calcul a preţurilor 

de referinţă care vor fi aplicate în anul 2017. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea elaborării Ordinului pentru aprobarea 

Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi 

folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea 

nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. 
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