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Păduri 

 

Nr. 

crt. 

Regulamentul 

comunitar 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  32002R1597  

Regulamentul (CE) nr. 1597/2002 al 

Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire 

a normelor de aplicare a Directivei 

1999/105/CE a Consiliului în ceea ce 

priveşte modelul listelor naţionale de 

materiale de bază destinate materialului 

forestier de reproducere (OJL 240, 7.9.2002, 

p. 34–38) 

MMP
1
 Legea   nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind comercializarea 

materialelor forestiere de reproducere 

   

2.  32002R1598 

Regulamentul (CE) nr. 1598/2002 al 

Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire 

a normelor de aplicare a Directivei 

1999/105/CE a Consiliului privind asistenţa 

administrativă reciprocă între organismele 

oficiale (OJ L 240, 7.9.2002, p. 39–42) 

MMP Legea   nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind comercializarea 

materialelor forestiere de reproducere 

   

3.  32002R1602  

Regulamentul (CE) nr. 1602/2002 al 

Comisiei din 9 septembrie 2002 de stabilire 

a normelor de aplicare a Directivei 

1999/105/CE a Consiliului în ceea ce 

priveşte autorizarea unui stat membru de a 

interzice comercializarea către utilizatorul 

final a materialului forestier de reproducere 

specificat (OJ L 242, 10.9.2002, p. 18–20) 

MMP Legea   nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind comercializarea 

materialelor forestiere de reproducere 

   

4.  32002R2301 

Regulamentul (CE) nr. 2301/2002 al 

Comisiei din 20 decembrie 2002 de stabilire 

a normelor de aplicare a Directivei 

MMP Legea   nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind comercializarea 

materialelor forestiere de reproducere 

   

                                                 
1
 MMP – Ministerul Mediului si Pădurilor 
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1999/105/CE a Consiliului în ceea ce 

privește definirea expresiei „cantități reduse 

de seminţe” (OJ L 348, 21.12.2002, p. 75–

77) 

5.  32004R0069  

Regulamentul (CE) nr. 69/2004 al 

Comisiei din 15 ianuarie 2004 care 

autorizează derogări de la aplicarea 

anumitor dispoziţii din Directiva 

1999/105/CE a Consiliului privind 

comercializarea materialului forestier 

reproducător obţinut din anumite materiale 

de bază (END OF VALIDITY 21.11.2019) 

(OJ L 10, 16.1.2004, p. 16–17) 

MMP Legea   nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind comercializarea 

materialelor forestiere de reproducere 

   

6.  32005R2173  

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al 

Consiliului din 20 decembrie 2005 privind 

instituirea unui regim de licenţe FLEGT 

pentru importurile de lemn în Comunitatea 

Europeană (OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6) 

MMP Legea nr. 171/2010 (MO nr. 

513/23.07.2010) privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice 

HG nr. 996/2008 (MO nr. 643/09.09.2008) 

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, 

completată de HG nr. 1227/2008 (MO nr. 

684/7.10.2008) privind completarea art. 8 

din hotararea Guvernului nr. 996/2008 

pentru aprobarea normelor referitoare la 

provenienta, circulatia si comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spatiilor 

de depozitare a materialelor lemnoase si al 

instalatiilor de prelucrat lemn rotund  

OM nr. 583/2008 (MO nr. 662/23.09.2008) 

pentru aprobarea Metodologiei privind 

Proiect de Lege 

pentru 

modificarea 

Legeii nr. 

171/2010 

privind 

stabilirea şi 

sancţionarea 

contravenţiilor 

silvice 

 

Proiect de 

Ordin pentru 

aprobarea 

Normelor 

metodologice 

de primire, 

verificare şi 

acceptare a 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2012 

Licenţele 

FLEGT se 

emit de 

statele care 

au încheiat 

acorduri de 

parteneriat 

voluntare 

(APV) cu 

UE. 
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organizarea şi funcţionarea sistemului 

informaţional integrat de urmărire a 

materialelor lemnoase (SUMAL) şi 

obligaţiile operatorilor economici legate de 

acesta. 

HG nr. 876/2011 (MO nr. 

0654/14.09.2011) privind desemnarea 

autoritatii competente responsabile de 

punerea in aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 

decembrie 2005 privind instituirea unui 

regim de licente FLEGT pentru importurile 

de lemn in Comunitatea Europeana 

licenţelor 

FLEGT 

7.  32008R1024 

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 

licenţe FLEGT pentru importurile de lemn 

în Comunitatea Europeană (OJL 277, 

18.10.2008, p. 23–29) 

MMP HG nr. 876/2011 (MO nr. 

0654/14.09.2011) privind desemnarea 

autorităţii competente responsabile de 

punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 

decembrie 2005 privind instituirea unui 

regim de licente FLEGT pentru importurile 

de lemn in Comunitatea Europeana 

Proiect de 

Ordin pentru 

aprobarea 

Normelor 

metodologice 

de primire, 

verificare şi 

acceptare a 

licenţelor 

FLEGT 

Decembrie 

2012 

 

8.  2010R995 

Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 

20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor 

care revin operatorilor care introduc pe piaţă 

lemn şi produse din lemn (OJL 295, 

12.11.2010, p. 23–34) 

MMP Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (MO nr. 

238/27.03.2008) 

Legea nr. 171/2010 (MO nr. 

513/23.07.2010) privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice 

HG nr. 996/2008 (MO nr. 643/09.09.2008) 

pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 

de depozitare a materialelor lemnoase şi al 
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instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 

completată de HG nr. 1227/2008 (MO nr. 

684/7.10.2008) privind completarea art. 8 

din hotararea guvernului nr. 996/2008 

pentru aprobarea normelor referitoare la 

provenienta, circulatia si comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spatiilor 

de depozitare a materialelor lemnoase si al 

instalatiilor de prelucrat lemn rotund  

OM nr. 583/2008 (MO nr. 662/23.09.2008) 

pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului 

informaţional integrat de urmărire a 

materialelor lemnoase (SUMAL) şi 

obligaţiile operatorilor economici legate de 

acesta 

9.  32012R0363 

Regulamentul  delegat (UE) nr. 363/2012 

al Comisiei din 23 februarie 2012 privind 

normele de procedură pentru recunoaşterea 

şi retragerea recunoașterii organizaţiilor de 

monitorizare, prevăzute de Regulamentul 

(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a 

obligațiilor care revin operatorilor care 

introduc pe piață lemn și produse din 

lemn (OJ L 115, 27.04.2012, p. 12-16) 

MMP HG 668/2011 (MO nr. 490/11.07.2011) 

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 

- - - 

10.  32012R0607 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 

privind normele detaliate referitoare la 

sistemul due diligence şi la frecvenţa şi 

natura controalelor privind organizaţiile de 
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monitorizare prevăzute în Regulamentul 

(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului de stabilire a 

obligaţiilor care revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn 

(OJ L 177, 07.07.2012, p.  
 


