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Propuneri de modificare și completare a 

Legii nr.46/2008 – Codul Silvic 
 

 
TITLUL II:Administrarea fondului forestier naţional 
Art. 10 
(1)Este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întregul 
fond forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. Pentru fondul 
forestier proprietate publică a statului deţinut de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, 
care se reorganizează în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin 
Drăcea"*), administrarea se realizează de către structurile din cadrul acestuia. 
(2)Administrarea, precum şi serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale silvice 
autorizate, denumite în continuare ocoale silvice, care sunt de două tipuri: 
a)ocoale silvice de stat - din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din structura 
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care administrează fond 
forestier proprietate publică a statului şi care sunt înfiinţate de acestea; Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", poate asigura administrarea prin bazele 
experimentale, care se asimilează ocoalelor silvice de stat, dar numai pentru fondul forestier 
proprietate publică a statului pentru care are calitatea de administrator, potrivit legii; 
b)ocoale silvice de regim private care sunt înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile 
administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în 
proprietate fond forestier ori de asociaţii constituite de către acestea; 
c)ocoale silvice de regim silvic înființate și susținute integral de statul român și care au 
în administrare păduri proprietate ale unităților administrativ-teritoriale, ale asociaților 
de proprietari sau ale proprietarilor persoane fizice, o cotă parte a uzufructului 
pădurilor administrare revenind proprietarilor pădurilor. 
(3)Ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) sunt de interes public şi pot administra sau asigura 
servicii silvice, după caz, şi pentru alte proprietăţi forestiere, pe bază de contracte, care 
constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către proprietar pentru 
administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, după caz, cu excepţia ocolului silvic propriu 
al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care poate asigura 
administrarea sau serviciile silvice numai pentru fondul forestier pe care îl are în 
administrare proprie. 
(4)În formele asociative de proprietate la care statul deţine în indiviziune terenuri cu 
vegetaţie forestieră, statul este reprezentat în drepturile sale de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 
____  
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 318/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", 
ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 351 din 21 mai 2015. 



	

Art. 12 
(1)Fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se administrează 
prin de ocoale silvice de regim private, care funcționează pot funcționa ca regii autonome 
de interes local, sau pe bază de contracte cu ocoale silvice de stat, aşa cum este reglementat 
la art. 10 alin. (2), lit. b) şi alin. (3). 
(2)Ocoalele silvice de regim private care nu funcţionează ca regii autonome de interes local 
pot asigura servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
 
Art. 59 - alin (5) 
(5)Volumul prevăzut prin amenajamentul silvic pentru extragere, prin lucrările de îngrijire 
şi conducere, este orientativ şi se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice 
specifice şi în funcţie de starea arboretelor. 
(51)Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă, precum şi tăierile de 
produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţele compacte de maximum 3 ha, 
executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către 
administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine: 
a)prin exploatare în regie proprie, cu forţe proprii; 
b)prin exploatare în regie proprie, prin prestări servicii cu operatori economici atestaţi 
pentru lucrări de exploatare forestieră; 
c)prin valorificare ca masă lemnoasă pe picior; valorificarea ca masă lemnoasă pe picior se 
poate face numai pentru volumul din actele de punere în valoare care depăşeşte capacitatea 
proprie de exploatare la nivelul ocolului silvic/bazei experimentale şi după organizarea a cel 
puţin două proceduri de achiziţie publică, în condiţiile legii. Volumul lemnului de foc 
rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior se oferă spre valorificare în ordinea de 
priorităţi prevăzută la alin. (52). 
(52)Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 
24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din tăierile de 
igienă, precum şi din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţe 
compacte de maximum 3 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului, se valorifică 
în următoarea ordine de priorităţi: 
a)pentru necesarul de lemn al populaţiei, pe bază de solicitare individuală sau în baza 
solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este 
amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică 
prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare; 
b)pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la 
bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul 
reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unităţii de 
interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe 
suprafaţa cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare 
directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare; 
c)consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului. 
d) pentru administrarea pădurilor de către administratorii fondului forestier proprietate 
publică a statului, în vederea gospodăririi durabile a pădurilor, inclusiv crearea de 
păduri, aplicarea tratamentelor silvice și fitosanitare, dezvoltarea funcțiilor economice, 
ecologice și sociale ale pădurilor, asigurarea pazei pădurilor. 
(53)Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 
24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din tăierile de 
igienă, precum şi din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţe 
compacte de maximum 3 ha, executate în fondul forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, se valorifică în condiţiile regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică în vigoare, în următoarea ordine de 
priorităţi: 



	

a)pentru necesarul de lemn populaţiei din raza unităţii administrativ-teritoriale; această 
cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de 
comercializare; 
b)pentru consumul propriu al unităţilor de interes local de pe raza unităţii administrativ- 
teritoriale finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu 
desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului 
de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu 
are dreptul de comercializare; 
c)consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale; 
d)în situaţia în care nu se poate asigura necesarul de lemn de foc din resursa prevăzută mai 
sus, unităţile administrativ-teritoriale pot hotărî să se asigure necesarul de lemn de foc şi 
din volumul rezultat prin aplicarea celorlalte categorii de lucrări silvotehnice. 
(54)[textul din Art. 59, alin. (5^4) din titlul III, capitolul VII a fost abrogat la 11-aug-2018 de 
Art. I, punctul 5. din Legea 230/2018] 
(55)Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm 
şi de lemn de foc, rămas după acoperirea necesarului de lemn în condiţiile alin. (52) şi (53), 
se valorifică în condiţiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, în vigoare. 
(56)Volumul de lemn prevăzut la alin. (51) se adaugă la volumul maxim care poate fi 

valorificat ca materiale lemnoase fasonate de către administratorii fondului forestier 
proprietate publică a statului, stabilit în condiţiile regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

(57)Pentru judeţele deficitare în păduri, solicitările formulate către unităţile administrativ- 
teritoriale se centralizează la nivelul prefecturilor şi se transmit Regiei Naţionale a Pădurilor 
- Romsilva în vederea comunicării către acestea a existenţei în judeţele limitrofe a 
eventualelor volume de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi 
de lemn de foc, disponibile spre vânzare. 
(58)Persoanele fizice care au în proprietate fond forestier din care îşi pot acoperi cantitatea 
de lemn necesară încălzirii locuinţelor, de minimum 10 mc/an, nu pot beneficia de lemn de 
foc pentru încălzirea locuinţelor în condiţiile alin. (52)-(54). 
(59)Materialele lemnoase prevăzute la alin. (52)-(54), comercializate de către cumpărătorii 
acestora, sunt fără provenienţă legală şi se confiscă fizic sau valoric, după caz, în condiţiile 
legii. 
 
 
LEGENDĂ: 
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