NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică
1. Descrierea situaţiei
Prin Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 actuale
Codul silvic s-a abrogat explicit Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier
proprietate publică, către operatorii economici, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 121 din 10 februarie 2004.
Până la apariția Legii nr. 133/2015, a existat un Regulament de vânzare a masei
lemnoase din fond forestier proprietate publică a statului, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului si padurilor nr. 1898/11.11.2010 și regulamente proprii care sau aplicat în cazul vânzării masei lemnoase din proprietatea publică a unităților
administrativ teritoriale, aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local .
În aceste condiţii, pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, nu era reglementată valorificarea masei lemnoase, fiind
necesară aprobarea în regim de urgenţă a Hotărârii de Guvern nr. 924/2015.
Această Hotărâre de Guvern, a abrogat atât Hotărârea Guvernului nr. 85/2004
pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de
fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 10 februarie 2004 cât și Ordinul ministrului
mediului si padurilor nr. 1898/11.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului de
vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate
publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2010, cu modificările
şi completările ulterioare.
Hotărârea de Guvern nr. 924/2015 a aprobat Regulamentul de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, atât pentru cea provenită din
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de către Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva, Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură
„Marin Dracea” și Regiei Autonome – Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat – RA-APPS, cât și pentru cea provenită din proprietatea publică a unităților
administrativ teritoriale.
În Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, republicată, la articolul 60, alineatele (4) şi
(5), au următorul cuprins:
"(4) Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face
potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(5) În elaborarea regulamentului prevăzut la alin. (4) se au în vedere următoarele
principii:
a) valorificarea superioară a masei lemnoase;
b) sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase;

c) valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar către operatori economici
atestaţi; un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie
sau negociere, după caz, materiale lemnoase rezultate din produse principale sau
accidentale I, sub formă de lemn rotund fasonat la drum auto, doar în cazul în care
asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos
achiziţionat;
d) prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile proprietate
publică, necesare încălzirii locuinţelor populaţiei;
e) transparenţa vânzării şi comercializării masei lemnoase;
f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziţiona/procesa
mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din
fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare
autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, indiferent de forma de
proprietate;
g) asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii din industria mobilei
din păduri proprietate publică a statului sub formă de material lemnos fasonat, pe baza
necesarului anual estimat; aceştia au drept de preempţiune la cumpărarea dematerial
lemnos fasonat, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare."
Prezenta hotărârea de Guvern implementează principiile prevăzute în Legea
46/2008 - Codul Silvic, republicată, referitoare la valorificarea superioară a masei
lemnoase, la sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucarea locală a masei lemnoase sau
pe cel referitor la prioritatea alocării resurselor de materiale lemnoase din pădurile
proprietate publică, necesare încălzirii populației.
În mod special, pentru punerea în aplicare a principiului prevăzut la art. 60 alin.
(5) lit. g) referitor la “asigurarea cu prioritate de masă lemnoasă pentru producătorii
din industria mobilei din păduri proprietate publică a statului sub formă de material
lemnos fasonat, pe baza necesarului anual estimat; aceştia au drept de preempţiune la
cumpărarea de material lemnos fasonat, la oferta de preţ şi în condiţii egale de
vânzare”, s-au instituit mecanismele de asigurare a respectării acestui principiu.
De asemenea, pentru punerea în aplicare a principiilor de la art. 60 alin. (5) lit. c)
și f), s-au instituit proceduri de raportare și monitorizare clare și simple
Prin actualul proiect de Hotărâre de Guvern se crează mecanisme mai clare
pentru aplicarea principiilor de valorificare a masei lemnoase provenită din fond
forestier proprietate publică după cum urmează:
1. Valorificarea superioară a masei lemnoase se realizează prin promovarea unor
mecanisme de vânzare a masei lemnoase care țin cont de dreptul de preempțiune al
producătorilor din industria mobilei precum și prin posibilitatea aplicării unor criterii
de evaluare, la vânzarea prin licitație a masei lemnoase care pe lângă prețul oferit se
pot referi și la gradul de prelucrare a masei lemnoase sau aportul socio-economic local
al activității de prelucrare a lemnului În prezentul Regulament s-a definit valorificare
superioară a masei lemnoase ca fiind valorificarea materialelor lemnoase realizată de
către administratorii de fond forestier proprietate publică prin care fiecărui sortiment

îi este dată destinația industrială adecvata, care permite realizarea unei valori
adăugată maxime
2. Sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea locală a masei lemnoase se
realizează în condițiile art. 5 alin (4) precum și art. 37 alin (2) din
Regulament.
3. Principiul de la art. 60 alin. (5) lit. c) este implementat în cadrul art. 7 din
Regulament.
4. Principiul de la art. 60 alin. (5) lit. d) este implementat în cadrul art. 37 şi
art. 47 din Regulament.
5. Principiul de la art. 60 alin. (5) lit. f) este implementat în cadrul art. 8 din
Regulament.
6. Principiul de la art. 60 alin. (5) lit. g) este implementat în cadrul art. 47-50
din Regulament.
La art. 1 din Regulament au fost definiți clar termenii și expresiile ultilizate,
inclusiv prin definirea unor noțiuni noi cum ar fi valorificarea superioară a masei
lemnoase, materiale lemnoase fasonate, prețul de referință al actului de punere în
valoare, prețul rezidual al masei lemnoase precum și redefinirea noțiunii de preț de
referință.
De asemenea s-a reglementat unitar valorificarea masei lemnoase provenită din
fondul forestier proprietate publică atât a statului cât și a unităților administrativ
teritoriale, având în vedere faptul că principiile de valorificare prevăzute de Legea
46/2008 – Codul silvic sunt identice pentru cele două tipuri de proprietate publică de
fond forestier. Reducerea numărului articole a prezentului proiect determină de
asemenea o interpretare și aplicare mai facilă a Regulamentului de către cei vizați.
Prezentul proiect prevede instituirea separarii evidențelor contabile de către
administratorii de fond forestier proprietate publică care realizează atât administrarea
fondului forestier cât și activitate de operator economic care are ca obiect exploatarea
și/sau prelucrarea de masa lemnoasa provenita din fondul forestier pe care-l
administrează.
Transparența valorificării de materiale lemnoase fasonate de către administratorii
de fond forestier proprietate publică se va asigura prin publicarea unui catalog al
masei lemnoase pe picior pusă în valoare pentru producția fiecărui an de către aceste
entități pe site-urile www.rosilva.ro respectiv www.ocoalederegim.ro și prin oferirea,
în primă etapă, a partizilor selectate pentru a fi exploatate în regie proprie sau cu terți
la licitațiile de masă lemnoasă pe picior dar cu prețuri de pornire calculate ca prețuri
reziduale, conform definiției din proiectul de Hotărâre de Guvern.
Administratorii de fond forestier proprietate publică a statului pot procesa
materiale lemnoase în instalațiile proprii și pot exploata masă lemnoasă în regie
proprie sau prin prestații, numai dacă aceasta a făcut obiectul a cel puțin unei licitații.
11 În cazul proiectelor
de acte normative care
transpun legislaţie
comunitară sau

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

creează cadrul pentru
aplicarea directă a
acesteia
2. Schimbări
preconizate

Se preconizează deblocarea situației create de respectarea prevederilor art. 74 și a
termenului de armonizare prevăzute de art. 75 al Regulamentului în vigoare de către
administratorii de fond forestier proprietate publică, mai ales situația Regiei Naționale
a Pădurilor – Romsilva care are în structura organizatorică un număr relativ mare de
personal cu activitate de exploatare forestieră și prelucrare primară a materialelor
lemnoase precum și investiții în utilaje forestiere sau capacități de producție a
cherestelelor.
Se prevăd mecanisme mai clare de asigurare a respectării tuturor principiilor de
valorificare a masei lemnoase provenite din fond forestier proprietate publică
prevăzute în Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată.
Transparența comercializării masei lemnoase se asigură atât pentru masa lemnoasă
pe picior cât și pentru materialele lemnoase fasonate care fac obiectul exploatării în
regie proprie sau cu terți prin publicarea pe site-urile www.rosilva.ro administrat de
Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva și pe site-ul www.ocoalederegim.ro,
administrat de Asociaţia Administratorilor de Păduri din România, asociaţie
profesională de utilitate publică atât a anunțurilor de organizare
licitaţiilor/negocierilor de masă lemnoasă cât și a catalogului masei lemnoase pe
picior reglementată de art. 10 alin (12) din prezentul proiect.
 La art. 11 s-a instituit constituirea unui procent de 20% din volumul total al
partizilor de produse principale ca rezervă, pentru a se putea precompta eventualele
produse accidentale apărute în cursul anului. În situaţia în care nu apar produse
accidentale, acest volum este supus procedurilor de licitaţie în perioada 1 august-30
septembrie.
 La art.12 se instituie ca tip de licitaţie, pe lângă licitaţia publică cu strigare și
licitaţia publică în plic închis şi licitaţia publică mixtă şi licitaţia electronică.
 Administratorii fondulului forestier proprietate publică au obligaţia de a
asigura personalului silvic un volum anual de 6 metri cubi lemn pentru foc şi 10
metri cubi lemn pentru construcţii, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în
contractele colective de muncă şi în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă 59/2000
privind Statutul personalului silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
 Comisia de licitaţie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici care au fost înscrişi şi au participat la
licitaţie şi care îndeplinesc două condiţii:
a) au capacitate disponibilă de exploatare în conformitate cu Certificatul de
atestare pentru lucrări de exploatare forestieră;
b) pot face dovada depunerii garanţiei de contractare.
 La art. 14 alin. (2), la licitaţia principală organizată pentru fondul forestier
proprietate publică a statului se oferă spre vânzare pe picior, minimum 50 % și
maxim 70% din volumul de masă lemnoasă disponibil, stabilit în conformitate cu
prevederile art. 5 din prezentul Regulament, pentru ca administratorii acestui fond

forestier să-şi poată fundamenta un buget pentru anul următor, iar operatorii
economici să aibă asigurată materia primă pentru anul următor.
 La art. 18 alin. (3), masa lemnoasă fasonată destinată producerii de furnir din
speciile: nuc, cireş şi sorb, se vinde pe piese personalizate, părţi de arbore atent
selecţionate, întrucât aceste specii sunt valoroase sub aspect economic, iar acest mod
de valorificare aduce plus valoare.
 La art. 25 alin. (5), s-a instituit regula conform căreia garanţia de contractare
prevăzută, nerestituită, poate constitui garanţie pentru participarea la o
licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, numai
cu acceptul scris al operatorului economic.
 La art. 30 alin. (4) volumul de masă lemnoasă pentru care este atestat un
operator economic este conform Certificatului de atestare pentru lucrări de
exploatare forestieră. Volumul disponibil pentru participare la licitaţie este cel
atestat din care se scade volumul contractat în cursul unui an.
 La art. 35 alin (1) Partizile care nu au fost adjudecate prin două licitaţii pot
face obiectul negocierii, cu respectarea principiului transparenţei şi concurenţei,
organizate în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei, prin oricare dintre metode,
sau în ziua următoare, dacă se află în situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (6). art. 30
alin. (5) şi art. 31 alin. (2).
La alin (2),loturile/piesele care nu au fost adjudecate la prima licitaţie, pot face
obiectul negocierii, cu respectarea principiului transparenţei şi concurenţei, organizate
în aceeaşi zi, imediat după încheierea licitaţiei, prin oricare dintre metode, sau în ziua
următoare, dacă se află în situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (6). art. 30 alin. (5) şi art.
31 alin. (2).
La alin. (5) Preţul de pornire la negociere nu poate fi mai mic decât preţul de
pornire la licitaţie stabilit pentru partida/lotul/piesa în cauză. Negocierea se poate face
în sens crescător sau descrescător. Pentru masa lemnoasă pe picior prețul rezultat din
negociere nu poate să fie mai mic decât preţul mediu al APV apv iar pentru masa
lemnoasă fasonată prețul rezultat din negociere nu poate scădea cu mai mult de 20%
decât prețul de pornire la licitatie.
 La art. 45 alin. (3) lemnul fasonat prevăzut care face obiectul vânzării directe
către persoane fizice şi instituţii publice, se poate vinde şi livra numai din depozite,
de la drum auto şi de la alte căi de transport permanente din punctul naval sau din
faza fasonat la cioată pentru accesul mai uşor al acestora la lemnul de foc sau de
construcţie; lemnul provenit din lucrări de îngrijire a arboretelor tinere-curăţiri - se
poate vinde şi livra şi de la alte căi de transport sau de la căile de scos-apropiat.
 La art 62 alin. (6) In contractul de vanzare-cumparare, masa lemnoasa
adjudecata se expliciteaza, cantitativ si valoric, in functie de modul de valorificare,
dupa cum urmeaza:
a) în cazul masei lemnoase pe picior:
- volumul net/valoarea lemnului de lucru, la care se adaugă volumul
brut/valoarea lemnului de foc;
- volumul/valoarea cojii lemnului de lucru;

b) în cazul masei lemnoase fasonate în loturi/piese de sortimente industriale:
- volumul net/valoarea lotului/piesei de sortiment industrial;
- volumul/valoarea cojii aferenta lotului/piesei de sortiment industrial;
c) in cazul lemnului de foc fasonat: volum brut.
 La art. 51 alin. (2) necesarul anual estimat de masă lemnoasă pentru
producătorii din industria mobilei se stabileşte prin cumularea volumelor aferente
capacităţii de industrializare a lemnului fasonat atestată de către Garda Naţională
de Mediu, pentru fiecare producător din industria mobilei, în baza metodologiei
aprobată prin ordin al conducătorului acesteia, în termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentului Regulament.
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul
macroeconomic
11. Impactul asupra
mediului concurenţial
şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu are impact la nivel macroeconomic.
Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat a fost evaluat
de Consiliul Concurenţei prin adresa nr. .....

Proiectul de act normativ are impact asupra mediului de afaceri, în special prin
asigurarea, în mod transparent, a accesului la resursa de masă lemnoasă şi prin
valorificarea superioară a acestei resurse. De asemenea proiectul creează mecanisme
mai clare prin care producătorii din industria mobilei își pot exercita dreptul de
preempțiune la achiziționarea de materiale lemnoase.
Proiectul de act normativ va conduce la sprijinirea dezvoltării rurale prin prelucrarea
3. Impactul social
locala a masei lemnoase şi va determina alocarea cu prioritate a resurselor de
materiale lemnoase din padurile proprietate publica, necesare incalzirii locuintelor
populatiei.
4. Impactul asupra
Proiectul de act normativ va conduce la asigurarea unei bune părţi din resursele
mediului
necesare pentru gestionarea durabilă, şi prin aceasta la creşterea beneficiilor şi
serviciilor de mediu pe care pădurea le furnizează (protecţia solului, a apei,
conservarea biodiversităţii, stocarea carbonului, protecţie împotriva factorilor
climatici dăunători, şi altele asemenea).
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)
- mii lei Indicatori
1
Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:

Anul
curent
2

3

2016

2017

Următorii
4 ani
4
5
2018

2019

Media
pe 5 ani
7

6
2020

-

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
b) credit extern
c) surse proprii
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 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
reducerea veniturilor bugetare
6.
Calcule
detaliate
privind Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
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

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

-

a) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se
abrogă Hotărârea de Guvern nr. 924/2015 de aprobare a
Regulamentului din 4 noiembrie 2015 de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 11 noiembrie
2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- b) În vederea implementării noilor dispoziţii urmează să fie
elaborat un ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care
raspunde de economie/industrie pentru aprobarea metodologiei de
atestare a calităţii de producător din industria mobilei şi capacităţii de
industrializare a materialului lemnos fasonat, în temeiul art. 51 din
Regulamentul aprobat prin prezenta hotărâre.
Proiectul de act normativ se referă la acest subiect

utilizate în desfăşurarea procedurilor
de achiziţie publică, unităţi
centralizate de achiziţii publice,
structură organizatorică internă a
autorităţilor contractante
2. Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
normativ cu legislaţia comunitară în
materie
3. Măsuri normative necesare aplicării Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii Europene de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Justiţie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
documente internaţionale din care
decurg angajamente
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

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea Regiei
Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Asociaţiei Administratorilor de
Păduri din România-AAP, Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din
România, Asociației Nostra Silva, Asociaţiei „Progresul Silvic”,
Asociaţiei Forestierilor din România-ASFOR, Federaţiei pentru
Apărarea Pădurilor, Asociaţiei WWF Programul Dunăre - Carpaţi
România, Confederaţiei Sindicatelor Consilva, Fundației Green
Peace România, Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România,
Consiliului Concurenței, Asociația Forestierilor Bucovina, Federația
Carpatisa, Institutul pentru Dezvoltare și Inovare, Fundația EcoCivica, Asociația Mureșul, SC Sigstrat SA.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
cu care a avut loc consultarea, precum şi
a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate cu prevederile Hotărârii

Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către: Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul
a) Consiliul Legislativ
Legislativ.
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării Avizul Consiliului Concurenţei nr. ...............
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu
În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin
privire la necesitatea elaborării
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
proiectului de act normativ
publică. Proiectul de act normativ este publicat pe pagina de internet
a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a fost supus dezbaterii
publice în data de 17.03.2015.
2. Informarea societăţii civile cu privire Proiectul de act normativ şi Nota de fundamentare sunt supuse
la eventualul impact asupra mediului în procesului de dezbatere publică, prevăzut la punctul precedent.
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi 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
2. Alte informaţii

Pentru implementarea acestui act normativ nu este necesară
înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii. Autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură şi structurile teritoriale de
specialitate ale acesteia deţin capacitatea administrativă pentru
aplicarea acestuia.
Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi de Consiliul
Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Cristiana PAŞCA PALMER

Avizăm favorabil:
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI
RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE

Costin BORC

Vasile DÎNCU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Anca Dana DRAGU

Adrian CURAJ

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTRU COMUNICAŢIILOR ŞI
PENTRU SOCIETATEA
INFORMAŢIONALĂ

Lazăr COMĂNESCU
Marius-Raul BOSTAN

CONSILIUL CONCURENŢEI

Bogdan Marius CHIRIŢOIU

SECRETARUL GENERAL AL
GUVERNULUI

Sorin Sergiu CHELMU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
Raluca Alexandra PRUNĂ

