GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind unele măsuri pentru limitarea tăierilor ilegale

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal și întărirea capacității de implementare,
monitorizare și control privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național
și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia,
Luând în considerare faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori, constituie o problemă de
siguranță națională și totodată a făcut obiectul analizei în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării
organizat în data de 9 iunie 2015, unde s-a evidențiat soluționarea în regim de urgență a acestei problematici,
Ținând cont de Scrisoarea de punere în întârziere-Încălcarea nr. 2020/2033 a Comisiei Europene,
care vizează probleme privind punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor
care introduc pe piață lemn și produse din lemn, a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, a Directivei 2001/42/CE privind
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului și a Directivei 2003/4/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de
abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului,
Având în vedere faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații
extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că
neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, măsurile vizând
soluții viabile de monitorizare și control al regimului silvic și în special de reducere a tăierilor ilegale,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații
extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență :

Art. 1. – (1) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor achiziționează, în condițiile legii, prin bugetul
propriu, sisteme integrate de supraveghere video, care se amplasează în fondul forestier național.
(2) Sistemele integrate de supraveghere video achiziționate în condițiile alin. (1) se transmit în
custodie ocoalelor silvice, care au obligația instalării acestora.
(3) Costurile instalării sistemelor integrate de supraveghere video achiziționate în condițiile alin. (1)
și cele cu mentenanța acestora se suportă de la bugetul stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor.
(4) Pentru fiecare ocol silvic se achiziționează sisteme integrate de supraveghere video care se
amplasează în minimum trei puncte relevante de pe raza ocolului silvic, cu acces la internet.
(5) Achiziția sistemelor de supraveghere video se face în două etape:
a) etapa I - pentru 10 zone-pilot, constitute la nivel de județ, pentru județele în care au fost
identificate zone de risc ridicate cu tăieri ilegale.
b) etapa a II-a – pentru restul județelor, funcție de rezultatele obținute în etapa I.
(6) Ocoalele silvice au obligația stocării pe o periodă de 6 luni a informațiilor transmise de sistemele
de supraveghere video.
Art. 2. – Normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin Hotărâre a
Guvernului.
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