
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 
HOTĂRÂRE A  GUVERNULUI  

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spatiilor de depozitare a 

materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund  

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale În prezent se aplică normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare 
a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. Pe parcursul aplicării au intrat în 
vigoare şi alte acte normative interne şi comunitare, care, fie conţin 
reglementări referitoare la aceeaşi materie – paralelism în legislaţia 
internă – fie conţin reglementări adiacente materiei şi necesită adaptarea 
reglementărilor interne – regulamente europene referitoare la 
interzicerea introducerii pe piaţa internă a lemnului recoltat ilegal din 
păduri. 
Paralelismele din legislaţia internă care trebuie eliminate sunt cele 

dintre prevederile Hotararii Guvernului nr. 996/2008 şi ale Legii nr. 
171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

11 În cazul proiectelor de acte 
normative care transpun 
legislaţie comunitară sau 
creează cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia 

Regulamentele europene referitoare la interzicerea introducerii pe piaţă a 
lemnului recoltat ilegal din păduri şi care impun adaptarea legislaţiei 
interne sunt:  
   1. Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea 
unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea 
Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 
30 decembrie 2005; 
    2. Regulamentul (CE) nr. 1024/2008 al Comisiei 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, publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene L 277 din 18 octombrie 2008; 
3. 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene L 295 din 12 noiembrie 2010; 
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei 

privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la 
frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de 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, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 177 din 7 iulie 2012; 
5. Regulamentul delegat (UE) Nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 
2012, privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi retragerea 
recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 
115 din 27 aprilie 2012. 

 
2. Schimbări preconizate 

Prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre se elimină paralelismele 
de reglementare dintre Hotararea Guvernului nr. 996/2008 şi Legea nr. 
171/2010, prin eliminarea din cuprinsul hotărârii a dispoziţiilor care se 
regăsesc în Legea nr. 171/2010. 
De asemenea, se instituie clarificări în ceea ce priveşte utilizarea 
documentelor cu regim  special pentru prevenirea introducerii pe piaţă a 
lemnului recoltat ilegal, schimbându-se totodată formularele 
documentelor respective. Pentru urmărirea trasabilităţii lemnului pe 
lanţul de custodie, se instituie sistemul “due diligence”, precum şi 
obligaţia furnizorilor de a încheia contracte cu beneficiarii şi de a păstra 
informaţii despre aceştia pe durata de cel puţin 5 ani. 
De asemenea prin prezentul proiect de act normativ se stabilesc 
sancţiuni care se aplică în cazul încălcării dispoziţiilor regulamentelor 
europene susmenţionate precum si a legislatiei nationale. 
Totodată, pentru a reduce riscul introducerii pe piata interna a lemnului 
recoltat in mod ilegal si a produselor din lemn derivate din acesta, 
prezentul proiect de act normativ prevede obligativitatea ca operatorii care 
introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, să implementeze şi să utilizeze 
un sistem “due diligence”, prevăzut de Regulamentului (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si 
produse din lemn. 

3. Alte informaţii         Nu este cazul 
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 domeniului  
      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 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ are impact pozitiv asupra mediului prin 

interzicerea comercializării lemnului recoltat ilegal, fapt care va conduce la 
reducerea tăierilor ilegale din păduri.  

5.Alte informaţii        Nu este cazul 
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) 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 
Indicatori 

 

Anul 
curent 
2013 

 
Următorii 4 ani    Media pe 

   5 ani 
2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
  1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      

    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, din acesta:       
        (iii)   cheltuieli de capital        
    b) credit extern       
    c) surse proprii        
 3.  Impact financiar, plus/minus, din 
care:  

                

     a) buget de stat        
   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  

 

   7. Alte informaţii         Nu este cazul 
 

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 

a) Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

b) Aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură si publicarea in Monitorul Oficial 
al României a Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 
SUMAL precum şi obligaţiile utilizatorilor SUMAL . 
    Aprobarea prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale 



 care răspunde de silvicultură si publicarea in Monitorul Oficial al 
Romaniei a condiţiilor şi procedurii de emitere, suspendare şi retragere 
a acordului pentru distribuţia şi utilizarea avizelor de însoţire a 
materialelor lemnoase. 

2. Conformitatea proiectului de 
act  normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor  
ce                                                           
transpun prevederi comunitare             

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului transpune regulamentele 
europene referitoare la interzicerea introducerii pe piaţă a lemnului 
recoltat ilegal din păduri şi care impun adaptarea legislaţiei interne şi 
anume:  
1. Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului privind instituirea 
unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în 
Comunitatea Europeană; 

 2. Regulamentul (CE) nr. 1024/2008 al Comisiei 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; 
3. 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; 
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei 
privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence şi la 
frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile de 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. 
5. Regulamentul delegat (UE) Nr. 363/2012 al Comisiei din 23 
februarie 2012, privind normele de procedură pentru recunoaşterea şi 
retragerea recunoaşterii organizaţiilor de monitorizare, prevăzute de 
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 

 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 este cazul. 
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 de act normativ a fost avizat de 
Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii                                                             Nu este cazul. 
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 şi 
Schimbărilor Climatice 

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 este cazul. 
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 este cazul. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



   Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 
aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a 
lemnului şi produselor din lemn, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund,  care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele 
interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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