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Păduri 

 

Nr. 

crt. 

Decizia 

comunitară 

Instituţia 

responsabilă 
Cadrul legislativ existent 

Măsuri 

legislative 

care se 

impun 

Termen pentru 

îndeplinirea 

măsurilor 

asumate 

Stadiul 

măsurilor 

asumate 

1.  31996D0653 

Decizia Comisiei 96/653/CE din 11 noiembrie 1996 

de autorizare a statelor membre să permită temporar 

comercializarea materialelor forestiere de 

reproducere care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute 

de Directivele 66/404/CEE şi 71/161/CEE ale 

Consiliului (JO L 295, 20.11.1996, p. 33-38) 

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

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

 

- - - 

2.  32001D0765 

Decizia Comisiei 2001/765/EC din 18 octombrie 

2001 de autorizare a statelor membre de a permite 

comercializarea temporară a unor materiale forestiere 

de reproducere care nu satisfac cerințele Directivelor 

66/404/CEE și 71/161/CEE ale Consiliului 

[notificată cu numărul C(2001) 2859] (JO L 288, 

1.11.2001, p. 40-49), amendată de Deciziile 

2002/17/EC şi 2002/919/EC 

MMSC Legea nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

 

- - - 

3.  32003D0122 

Decizia Comisiei 2003/122/CE din 21 februarie 

2003 de autorizare a statelor membre să ia decizii 

conform Directivei 1999/105/CE privind materialul 

forestier de reproducere produs în țările terțe 

[notificată cu numărul C(2003) 580] (JO L 49, 

22.2.2003, p. 15-20), amendată de Regulamentul nr. 

886/2004 

MMSC Legea nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

 

- - - 

4.  32007D0433 

Decizia Comisiei 2007/433/EC din 18 iunie 2007 

privind măsurile provizorii de urgență împotriva 

introducerii și propagării în Comunitate a Gibberella 

circinata Nirenberg & O’Donnell [notificată cu 

MMSC Legea nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

- - - 

                                                 
1
 MMSC – Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 
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numărul C(2007) 2496] (JO L 161, 22.6.2007, p. 66-

69), corectată de Decizia 2007/433/CE 

 

5.  32007D0463 

Decizia Comisiei 2007/463/CE din 4 iulie 2007 de 

modificare a Deciziei 2005/942/CE de autorizare a 

statelor membre, în temeiul Directivei 1999/105/CE a 

Consiliului, pentru a lua decizii privind garanțiile 

oferite de materialul forestier de reproducere produs 

în țările terțe [notificată cu numărul C(2007) 3173] 

(JO L 175, 5.7.2007, p. 37-38) 

MMSC Legea nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

 

- - - 

6.  32007D0527 

Decizia Comisiei 2007/527/CE din 25 iulie 2007 de 

autorizare a Bulgariei si României în ceea ce priveste 

derogarea de la Directiva 1999/105/CE a Consiliului 

privind comercializarea materialului forestier de 

reproducere cu privire la stocurile acumulate de la 1 

ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2006 [notificată 

cu numărul C(2007) 3541] (JO L 194, 26.7.2007, p. 

9-10) 

MMSC Legea nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

 

- - - 

7.  32008D0971 

Decizia Consiliului 2008/971/CE din 16 decembrie 

2008 privind echivalenta materialului forestier de 

reproducere produs în tări terte, Rectificat prin 

32008D0971R(01) (JO L 345, 23.12.2008, p. 83-87), 

modificată de Decizia nr. 1104/2012/UE 

MMSC Legea nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

- - - 

8.  32008D0989 

Decizia Comisiei 2008/989/CE din 23 decembrie 

2008 de autorizare a statelor membre, în conformitate 

cu Directiva 1999/105/CE a Consiliului, să adopte 

decizii privind echivalenta garantiilor oferite de 

materialul forestier de reproducere provenind din 

anumite tări terte [notificată cu numărul C(2008) 

8589] (JO L 352, 31.12.2008, p. 55-57), sfârşitul 

MMSC Legea nr. 107/2011 (MO nr. 

430/20.06.2011) privind 

comercializarea materialelor 

forestiere de reproducere 

 

- - - 
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termenului de valabilitate: 34/12/2014 

 


