
OPIS LEGISLAȚIE 
 

1.1. Reglementări internaţionale 
 

1. Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea 
unui regim de licenţe FLEGT („Forest Law Enforcement, Governance and Trade” - Planul de 
acţiune al Uniunii Europene referitor la aplicarea legislaţiei, la guvernare şi la schimburile 
comerciale în domeniul forestier) în cazul importurilor de lemn în Comunitatea Europeană, 
precum şi pentru comunicarea cu Comisia Europeană; 

2. Regulamentul (CE) nr. 1024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor 
detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea 
unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană; 

3. Regulamentul (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 („due diligence”), precum şi pentru comunicarea cu Comisia Europeană; 

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind 
normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor 
privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care  revin operatorilor 
care introduc pe piață lemn și produse din lemn; 
 
1.2. Reglementări naţionale  

 
A. Legislaţie primară care reglementează în domeniul silvic 

 
1. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, (republicată), cu modificările și completările ulterioare; 
2. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările 

și completările ulterioare; 
3. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie cu modificările și completările 

ulterioare; 
4. Legea nr. 100 / 2010 privind împădurirea terenurilor degradate; 
5. Legea nr. 56 / 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional; 
6. Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului 

şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora; 

7. Ordonanţa de urgență nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor Forestiere; 
8. Ordonanţa de urgență nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România art. 10, 17 

și 18; 
9. Ordonanţa de urgență nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic cu modificările şi 

completările ulterioare; 
10. Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere;  
11. O.U.G. nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse 

vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, cu modificările și completările 
ulterioare; 

12. Actul normativ în vigoare privind stabilirea prețului mediu de referință a unui metru cub de 
masă lemnoasă pe picior; 

13. Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III 
alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

14. HOTARARE Nr. 318/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National 
de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea“, ca institut national de cercetare-
dezvoltare. 

 
B. Legislaţie primară cu caracter general sau care reglementează alte domenii  

 
15. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările şi 

completările ulterioare; 
16. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control; 
17. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor;  
18. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  



19. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 
20. H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016; 
21. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică; 
22. Codul administrativ; 
23. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 

completările ulterioare; 
24. Legea nr. 571 din 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituțiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 
25. Legea pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date; 
26. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informațiilor clasificate cu modificările şi completările 

ulterioare;  
27. Decizia nr. 2 din 15 martie 2010 (Decizia 2/2010) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind 

examinarea recursului în interesul legii privind stabilirea calităţii de parte vătămată sau 
parte civilă în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, prin care se 
aduce atingere fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice; 

28. Decizii ale Curţii Constituţionale în domeniul pădurilor;  
29. Legea nr. 213 /1999 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
  

1.3. Legislaţie subsecventă 
 

A. Legislaţie subsecventă care reglementează în domeniul silvic 
 

1. Hotărârea Guvernului nr. 743 /2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 611/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul în care 

se realizează controlul producătorilor, comercianţilor şi utilizatorilor materialelor 
forestiere de reproducere; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. 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; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, 
utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier 
proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor 
silvice şi de efectuare a controalelor de fond; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1076/2009 privind aprobarea Regulamentului de pază a fondului 
forestier naţional; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi 
ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în 
vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România;  

8. Hotărârea Guvernului nr. 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin 
cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi 
ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică 
a statului; 

9. Ordinul nr. 769/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea răspunderii 
patrimoniale a personalului de pază a pădurilor; 

10. O.M. nr. 1770/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi 
modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora; 

11. Ordinul nr. 1/2012 pentru aprobarea modelului etichetei lotului/lotului divizat de 
materiale forestiere de reproducere şi modelului buletinului de analiză a seminţelor; 



12. Ordinul nr.768/2004 pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor 
de bază şi, respectiv, a modelului filei de registru al producătorului / furnizorului, așa cum 
a fost modificat prin O.M. 1645/2013; 

13. Ordinul nr. 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de 
material forestier de reproducere; 

14. O.M. nr. 1644 din 1 iulie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul 
producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere; 

15. O.M. nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, 
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu 
modificările și completările ulterioare; 

16. O.M. nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de 
utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a 
unor loturi de arbori, cu modificările și completările ulterioare; 

17. O.M. nr. 1106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și 
componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru  activitatea de 
exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare 
forestieră; 

18. O.M. nr. 766 / 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, 
constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice 
periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere 
din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea; 

19. O.M. nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea 
sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) și obligațiile 
operatorilor economici legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare; 

20. O.M. nr. 836/2014 pentru aprobarea condițiilor și a procedurii de emitere, suspendare sau 
retragere a acordului de distribuire și utilizare a formularelor cu regim special și a sigiliilor-
crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun, cu modificările și completările ulterioare; 

21. O.M. nr. 1112/2018 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea 
ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi 
funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al 
ocoalelor silvice, cu modificările ulterioare; 

22. Ordinul nr. 694/2016 de aprobare a Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea 
temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul a obligațiilor bănești; 

23. O.M. nr. 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor 
juridice care realizează lucrări de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor, 
lucrări de îngrijire a arboretelor, precum și atestarea persoanelor fizice și juridice care 
efectuează proiectarea și/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic; 

24. O.M. nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea 
volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn 
destinat valorificării; 

25. Norme tehnice privind compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor şi de 
împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin O.M. nr. 1648/2000 (nr. 1); 

26. Norme tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor, aprobate prin O.M. nr. 
1649/2000 (nr. 2); 

27. Norme tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, aprobate prin O.M. nr. 
1650/2000 (nr. 3); 

28. Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin 
O.M. nr. 1651/2000 (nr. 4); 

29. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, aprobate prin O.M. nr. 1672/2000 (nr. 5); 
30. O.M. nr.3397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor 

virgine şi cvasivirgine ; 
31. Ordinul 454 din 14 iulie 2003 (Ordinul 454/2003) privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

protecţia pădurilor şi a îndrumărilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protecţia 
pădurilor;  

32. Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor, aprobate prin O.M. nr. 
1653/2000 (nr. 7); 

33. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor în fondul forestier, aprobate prin O.M. nr. 
1654/2000 (nr. 8); 

34. ORDIN Nr. 767 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de 
punere in valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national si din 
vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national si a Procedurii 
privind punerea in valoare si recoltarea de masa lemnoasa din fondul forestier pentru care 
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legea nu obliga la intocmirea amenajamentului silvic si din vegetatia forestiera din afara 
fondului forestier national; 

35. ORDIN  Nr. 530/2019 din 1 aprilie 2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a 
ocolului silvic nominalizat şi a Procedurii de preluare în pază a suprafeţelor de fond 
forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice; 

36. ORDIN Nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea 
amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora si schimbarea categoriei de 
folosinta a terenurilor din fondul forestier si a Metodologiei privind aprobarea depasirii 
posibilitatii/posibilitatii anuale in vederea recoltarii produselor accidentale I; 

37. ORDIN Nr. 797/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de 
serviciu si a însemnelor distinctive ale personalului silvic; 

38. ORDIN Nr. 819 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control 
prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autoritatii 
competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European 
si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piata lemn si produse din lemn; 

 
B. Legislaţie subsecventă cu caracter general sau care reglementează alte domenii 

 
1. Hotărârea Guvernului nr. 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informațiilor secrete de serviciu; 
3. Standardele naţionale de protecţia informaţiilor clasificate în România, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  
4. Hotărârea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
5. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

6. O.M. nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 
entităţilor publice. 
 


