
  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE A  GUVERNULUI 

         pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

       Prin ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru completarea și 

modificarea Legii nr. 171/2011 privind constatarea și sancționarea 

contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, se 

reglementează că Legea nr. 4/2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui 

metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 18 din 09 ianuarie 2015 „se abrogă la 90 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 

            Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru completarea și 

modificarea Legii nr. 171/2011 privind constatarea și sancționarea 

contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare intră în 

vigoare la data de 20.11.2016. 

       Potrivit art. I pct. 94 din Legea nr. 133/2015 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 46/2008- Codul silvic, articolul nr. 123 a fost modificat 

în astfel:“preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se 

stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură”. 

       Prin republicarea Legii nr. 46/2008- Codul silvic, ca urmare a art. IV din 

legea mai sus menţionată, art. 123 din Legea  nr. 46/2008 - Codul silvic a 

devenit art. 116, acesta reprezentând temeiul legal al emiterii prezentei hotărâri 

a Guvernului. 

       Conform definiţiei de la pct. 39 din Anexa la Legea nr. 46/2008- Codul 

silvic, republicată, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, 

denumit în continuare PML, reprezintă “preţul mediu de vânzare a unui metru 

cub de masă lemnoasă pe picior, la nivel naţional, determinat pe baza datelor 

statistice din anul anterior, comunicate de Institutul National de Statistică.”  

PML se reactualizează anual, valoarea acestuia fiind necesară în: 

1) procedura de scoatere definitivă şi ocupare temporară a terenurilor 

din fondul forestier naţional, pentru calculul taxei, garanţiei şi a 

celorlalte obligaţii băneşti prevăzute de lege; 

2) procedura de achiziţie, schimb, donaţie de către stat a terenurilor ce 

pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, pentru 

calculul valorii terenurilor; 

3) procedura de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor cu 

destinaţie silvică, pentru calculul taxei echivalente cu taxa de scoatere 

definitivă din fondul forestier; 

4) procedura de concesionare a terenurilor aferente activelor vândute de 

către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, pentru calculul 

redevenţei; 

5) procedura de stabilire a compensaţiilor reprezentând contravaloarea 

produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de 

protecţie stabilite prin amenajamente silvice; 

6) procedura de stabilire a prejudiciilor cauzate fondului forestier 

naţional şi, implicit, la calificarea drept infracţiuni sau contravenţii a 

faptelor prin care s-au produs aceste prejudicii;  



  

7) procedura de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din 

păduri şi din afara acestora şi la stabilirea despăgubirilor aferente; 

        În conformitate cu Statistica activităţilor din silvicultură pe anul 2015, 

întocmită de Institutul Naţional de Statistică, în Tabelul 9 – “Venituri din 

vânzări de produse forestiere, servicii prestate şi alte venituri, în anii 2014 și 

2015", în anul 2015 a fost exploatat un volum de masă lemnoasă pe picior de 

8427,8 mii mc, cu o valoare totală de 1239381,3 mii lei.  

 Rezultă o valoare medie a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, de 

147,06 lei/mc. 

11În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia  

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

2. Schimbări preconizate Prin adoptarea prezentului act normativ se stabileşte valoarea PML la 147 

lei/mc, acesta fiind foarte apropiat de preţul mediu realizat la vânzările de 

masă lemnoasă pe picior rezultat din datele comunicate de Institutul Naţional 

de Statistică, fapt care va determina creşterea corespunzătoare cu 27,9% faţă 

de valoarea instituită prin Legea nr. 4/2015,  a taxelor, garanţiilor, redevenţei, 

despăgubirilor în cazul scoaterilor definitive sau a ocupărilor temporare, 

respectiv, a compensaţiilor pentru proprietarii care nu-şi pot recolta integral 

masa lemnoasă ca urmare a încadrării pădurilor în păduri cu funcţii de 

protecţie.  

3. Alte informaţii   Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor de stat  

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

21 Impactul asupra sarcinilor administrative  

3. Impactul social      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

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 

 

 

Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 

5 ani 
2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 



  

   1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
      

    a) buget de stat, din acesta: 0 +3,4 +35,4 +35,4 +35,4 +35,4 

         (i)  impozit pe profit        

         (ii) impozit pe venit       

    b)   bugete locale:       

         (i)  impozit pe profit       

bugetul asigurărilor sociale de stat:       

         (i) contribuţii de asigurări       

   2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
      

  a) buget de stat, din acesta:       

        (iii)   cheltuieli de capital        

    b) credit extern       

    c) surse proprii        

   3.  Impact financiar, plus/minus, din 

care:  
      

a) buget de stat        

b) bugetele locale       

   4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor  bugetare  
      

   5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea  veniturilor bugetare 

      

   6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea  modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

   7. Alte informaţii  Nu au fost identificate. 
 

 

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 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

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 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 



  

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                                 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 
 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                                 

4  Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 
  Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                        

5  Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 
  Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                                 

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 nu se  referă  la acest subiect  

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ     

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect  

3. Consultările organizate cu autorităţile  

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 

      

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005  privind  constituirea consiliilor 

interministeriale permanente   

 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

  

  Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de   Consiliul 

Legislativ 

6. Alte informaţii                                                                 Nu au fost identificate 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de 

act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

   În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită 

prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia  publică, prin afişarea pe site-ul Ministerului 

Mediului, Apelor şi  Pădurilor. Acesta a fost postat pe site-ul 

ministerului în data de 17.10.2016.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 
    

 



  

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.  Alte informaţii   Nu   au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, 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 
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