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modificările şi completările ulterioare 
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Art. 10. - (1) Sunt obligatorii 

administrarea, precum şi asigurarea 
serviciilor silvice, după caz, la toate pădurile, 
indiferent de forma de proprietate, prin 
ocoale silvice, cu excepţia celor incluse în 
bazele experimentale ale Institutului de 
Cercetări şi amenajări Silvice «Marin 
Drăcea», prevăzute la art. 76, care se 
administrează de acesta.” 

 
 (Text Legea 95/2010) 
 
(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, care 
administrează păduri proprietate publică a 
statului şi care sunt înfiinţate de aceasta;  

 
 
 

9. Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:   

„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 -ICAS”, 
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 

„Art. 10. – (1) Este obligatorie 
administrarea sau, după caz, asigurarea 
serviciilor silvice prin aplicarea 
managementului forestier durabil 
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 -ICAS”, administrarea se 
realizează de către structurile din 
cadrul acestuia. 
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b) ocoale silvice private care sunt 

înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile 
administrativ-teritoriale, de persoanele fizice 
ori de persoanele juridice care au în 
proprietate fond forestier sau de asociaţii 
constituite de către acestea.  

(3) Ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) 
sunt de interes public şi pot administra sau 
asigura servicii silvice, după caz, şi pentru 
alte proprietăţi, pe bază de contracte.  

 

publică a statului şi care sunt înfiinţate de 
acestea; Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice, care se reorganizează în 
Institutul de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea –ICAS”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, 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.  

 
(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 administrare sau 
asigurarea serviciilor silvice, după caz, cu 
excepţia ocolului silvic propriu al Regiei 
Autonome Administraţia Protocolului de 
Stat care poate asigura administrarea sau 
serviciile silvice numai pentru fondul 
forestier pe care îl are în administrare 
proprie.”  
 
10 La articolul 10, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins:  
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„(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.” 

9  
Art. 11. - (1) Fondul forestier proprietate 

publică a statului se administrează de Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva, regie 
autonomă de interes naţional, aflată sub 
autoritatea statului, prin autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură.  

 
 
 
 
 
 
 
----------- 
(3) Fondul forestier proprietate publică a 

statului nu poate fi concesionat, cu excepţia 
terenurilor aferente activelor vândute de 
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. La articolul 11, alineatele (1) şi (3) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

   „Art. 11. – (1) Fondul forestier 
proprietate publică a statului se administrează 
de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, 
regie autonomă de interes naţional, aflată sub 
autoritatea statului, prin autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură, 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, 
care se reorganizează în Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin 
Drăcea-ICAS” şi de Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat, prin ocolul silvic propriu constituit în 
condiţiile legii.   

----------------   
(3) Fondul forestier proprietate publică a 

statului nu poate fi concesionat, cu 
următoarele excepţii: 
       a) terenurile aferente activelor care se 
vând, în condiţiile legii, de Regia Naţională a 
Pădurilor  Romsilva, pe durata existenţei 
construcţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani 
de la data încheierii contractului de 
concesiune; 
          b) terenurile aferente obiectivelor 
construite înainte de anul 1990, altele decât 
cele prevăzute în Legea energiei electrice şi 
a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
aflate în funcţiune la data intrării în 
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b) administrarea altor păduri, prestări de 

servicii şi închirieri de bunuri, în condiţiile 
legii 

 
 
............. 
e) contravaloarea efectelor funcţiilor de 

protecţie a pădurilor; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

vigoare a prezentei legi, pe durata de 
funcţionare a obiectivelor, dar nu mai mult 
de 49 de ani de la data încheierii 
contractului de concesiune, cu condiţia 
menţinerii obiectivului.”  
  
12. La articolul 11 alineatul (7), literele b) 
şi e) se modifică şi vor  avea următorul 
cuprins:  

„b) administrarea fondului forestier al 
altor proprietari decât statul sau prestarea de 
servicii pentru fondul forestier al altor 
proprietari, închirierii de bunuri, în condiţiile 
legii; 

------------- 
e) contravaloarea serviciilor 

ecosistemelor forestiere asigurate prin 
menţinerea funcţiilor de protecţie a 
pădurilor, care se suportă de către 
beneficiarii direcţi sau indirecţi ai 
serviciilor ecosistemelor forestiere, care se 
virează în fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinaţie silvică, metodologia 
de cuantificare a funcţiilor de protecţie a 
pădurilor şi procedura de decontare a 
acestora se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură;” 

 
 

13. La articolul 11 alineatul (7), după litera 
f) se introduce o nouă literă, lit.f1), cu 
următorul cuprins: 

„f1) 20 % din chiriile pentru ocupările 
temporare de terenuri din fondul forestier 
proprietate publică a statului;” 

 
 
 
 
 
 
12. La articolul 11 alineatul (7), litera 
e) se modifică şi vor  avea următorul 
cuprins:  

„------------- 
 
 
 
 
 
e) contravaloarea serviciilor 
ecosistemelor forestiere asigurate prin 
menţinerea funcţiilor pădurilor de 
protecţie, care se suportă de către 
beneficiarii direcţi sau indirecţi ai 
serviciilor ecosistemelor forestiere, 
care se virează în fondul de 
ameliorare a fondului funciar cu 
destinaţie silvică, metodologia de 
cuantificare a funcţiilor pădurilor de 
protecţie şi procedura de decontare a 
acestora se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură;” 
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14. La articolul 11, după alineatul (8) se 
introduc două noi alineate, alin. (9) şi (10) 
cu următorul cuprins: 

„(9) În litigiile referitoare la dreptul de 
administrare a fondului forestier 
proprietate publică, titularul acestui drept 
va sta în instanţă în nume propriu. 
       (10) În litigiile referitoare la dreptul de 
proprietate asupra fondului forestier 
proprietate publică a statului, titularul 
dreptului de administrare are obligaţia să 
arate instanţei cine este titularul dreptului 
de proprietate, potrivit prevederilor 
Codului de procedură civilă. Titularul 
dreptului de administrare răspunde, în 
condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate 
ca urmare a neîndeplinirii acestor 
obligaţii.”      

12  
 
Art. 14. - (1) Ocoalele silvice private 

prevăzute la art. 12 şi 13 au personalitate 
juridică, întocmesc balanţă, bilanţ contabil 
propriu, au buget anual de venituri şi 
cheltuieli distinct, de care dispun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. La articolul 14, alineatul (1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  

  „Art. 14. – (1) Ocoalele silvice de regim 
prevăzute la art. 12 şi 13 au personalitate 
juridică, întocmesc balanţă, bilanţ contabil 
propriu, au buget anual de venituri şi 
cheltuieli distinct, de care dispun.” 
 
18. La articolul 14, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins:  
       „(21) Ocolului silvic care nu îndeplineşte 
condiţia prevăzută la alin. (2), până la data de 
31 martie a anului în curs, după notificarea 
prealabilă făcută de autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură, i se 
suspendă dreptul de utilizare a dispozitivelor 
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(3) Conducerea şi reprezentarea legală a 

ocolului silvic sunt asigurate de şeful de ocol 
silvic, numit sau revocat de proprietarul unic, 
consiliul local ori de adunarea generală, după 
caz, cu avizul autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Şefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 

10 alin. (2) şi directorii structurilor silvice de 
rang superior trebuie să aibă activitate de 
minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri 
cu studii superioare silvice în domeniul 
silviculturii.  

speciale de marcat cu amprentă rotundă, până 
la îndeplinirea condiţiei.” 
 
19. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
     „(3) Conducerea şi reprezentarea legală a 
ocolului silvic de regim sunt asigurate de 
şeful de ocol silvic, numit de proprietarul 
unic, consiliul local, consiliul de 
administraţie,  ori de adunarea generală, 
după caz, cu avizul autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură; conducerea 
ocolului silvic de stat este asigurată de 
către şeful de ocol, care este numit în 
funcţie prin concurs de către conducerea 
unităţii Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva. 
 
 
 
 
 
              (4) Şefii ocoalelor silvice prevăzute 
la art. 10 alin. (2) şi conducătorii structurilor 
silvice de rang superior sunt angajaţi cu 
contract de muncă pe durată nedeterminată şi 
trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, 
respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii 
superioare silvice în domeniul silviculturii, 
conform reglementărilor  în vigoare. ” 
 
20. Articolul 14, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alin. (5), cu 
următorul cuprins:  

 
 
La articolul 14, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3)Conducerea şi reprezentarea legală a 
ocolului silvic de regim sunt asigurate 
de şeful de ocol silvic, numit de 
proprietarul unic, consiliul local, 
consiliul de administraţie,  ori de 
adunarea generală, după caz, cu avizul 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură. Revocarea șefilor de 
ocol se face în aceleași condiții ca și 
numirea lor în funcție; conducerea 
ocolului silvic de stat este asigurată de 
către şeful de ocol, care este numit în 
funcţie prin concurs de către 
conducerea unităţii Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva. Este interzisă 
numirea sau revocarea șefilor de ocol 
pe criterii politice.  
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      „(5) Ocolul silvic al cărui şef nu este 
numit în condiţiile alin. (3) şi (4), i se 
retrage, după o perioadă de 45 zile de la 
data neîndeplinirii condiţiilor, autorizaţia 
de funcţionare emisă de autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură. ” 

13  
 
 
c) contravaloarea efectelor funcţiilor de 

protecţie a pădurilor;  

21. La articolul 15 alineatul (5), litera c) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

„c) contravaloarea serviciilor 
ecosistemelor forestiere asigurate prin 
menţinerea funcţiilor de protecţie a 
pădurilor, care se suportă de către 
beneficiarii direcţi sau indirecţi ai 
serviciilor ecosistemelor forestiere, care se 
virează în fondul de ameliorare a fondului 
funciar cu destinaţie silvică;” 

 
 

22 La articolul 15 alineatul (5), după litera 
h) se  introduce o nouă litera, lit. i), cu 
următorul cuprins: 

„i) valorificarea creditelor de carbon.” 

La articolul 15 alineatul (5), litera c) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
„c) contravaloarea serviciilor 
ecosistemelor forestiere asigurate prin 
funcţiile sociale și ecologice ale 
pădurilor de protecţie se suportă de 
către beneficiarii direcţi sau indirecţi 
ai serviciilor ecosistemelor forestiere 
și se virează în fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică;” 

 

48 

---------- 

72. La articolul 60, după alineatul (3) se 
introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), 
cu următorul cuprins:  
    “(4) Valorificarea masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică se face 
potrivit regulamentului aprobat  prin 
hotărâre a Guvernului. 
     (5) În elaborarea  regulamentului 
prevăzut la  alin. (4)  se au în vedere 
următoarele principii: 

a) valorificarea superioară a masei 
lemnoase; 

b) sprijinirea dezvoltării rurale prin 
prelucrarea locală a masei lemnoase; 
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 c) valorificarea masei lemnoase pe 
picior se face doar către persoane juridice 
atestate ; 

 d) prioritatea alocării resurselor de 
materiale lemnoase din pădurile 
proprietate publică, necesare încălzirii 
locuinţelor populaţiei; 

 e) transparenţa vânzării şi 
comercializării masei lemnoase; 

f) un operator economic/grup de 
operatori economici nu poate 
achiziţiona/procesa mai mult de 30% din 
volumul dintr-un sortiment industrial de 
masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit 
ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor 
de punere în valoare autorizate la 
exploatare şi exploatate  la nivel naţional; 
g) asigurarea cu prioritate de masă 
lemnoasă pentru producătorii din industria 
mobilei din păduri proprietate publică a 
statului sub formă de lemn fasonat, pe baza 
necesarului anual estimat; aceştia au drept 
de preempţiune la cumpărarea de masă 
lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii 
egale de vânzare.”     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eliminare lit. g)  

54  
Art. 75. - Cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică din domeniul 
silviculturii se realizează prin Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice care se 
reorganizează, prin hotărâre a Guvernului, în 
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 
"Marin Drăcea", în coordonarea autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură, 
ca institut naţional cu personalitate juridică, 
precum şi prin alte instituţii de drept public 

79. Articolul 75 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
        „Art. 75. – (1) Cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică din domeniul 
silviculturii se realizează prin Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice care se 
reorganizează, prin hotărâre a Guvernului, în 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare 
în Silvicultură „Marin Drăcea – ICAS” , în 
coordonarea autorităţii publice centrale pentru 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
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şi privat care au ca obiect de activitate 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică din domeniu.  

 

inovare ca institut naţional cu personalitate 
juridică, precum şi prin alte persoane juridice 
de drept public şi privat care au ca obiect de 
activitate cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică din domeniu.”   
     (2) Activitatea de dezvoltare 
tehnologică pentru fondul forestier 
proprietate publică a statului se realizează 
prin Institutul de Cercetări şi Amenajări 
Silvice, care se reorganizează în Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea-ICAS”; Regia 
Naţională a Pădurilor Romsilva acordă 
direct realizarea de servicii pentru 
activitatea de dezvoltare tehnologică 
Institutului de Cercetări şi Amenajări 
Silvice 
          (3) Avizarea şi aprobarea proiectelor 
de amenajare a pădurilor şi a altor proiecte 
referitoare la fondul forestier naţional se 
realizează de autoritatea publică centrală 
pentru silvicultură  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminare alin. (3)  

59 Art. 85 
------------------------ 

(6) Studiile de fezabilitate pentru dezvoltarea 
retelei de drumuri forestiere se realizeaza in 
corelare cu cele pentru lucrarile de corectare 
a torentilor.  
 

 
----------------------------- 
  

 

 Art. 85 
  -------------------- 
(6) Studiile de fezabilitate și proiectele 
tehnice pentru  dezvoltarea retelei de 
drumuri forestiere se realizeaza in 
corelare cu cele pentru lucrarile de 
corectare a torentilor, ambele categorii 
făcând parte din grupa construcțiilor 
forestiere.  
 ------------------------- 
Alin. Nou (9) – Drumurile forestiere 
ce constituie reṭeaua de bază se 
realizează cu fonduri publice în 
conformitate cu prevederile strategiei 
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naṭionale pentru dezvolatrea fondului  
forestier naṭional ṣi prin accesarea de 
fonduri europene.  
Alin. Nou (10) – Construcția 
drumurilor forestiere se face de către 
persoane juridice atestate de către o 
comisie de atestare. 
Regulamentul privind organizarea, 
funcționarea și componența comisiei, 
precum și criteriile de atestare pentru 
activitatea de construcții de drumuri 
forestiere se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură 
cu consultarea instituțiilor, 
organizațiilor și asociațiilor 
profesionale și patronale din 
domeniu. 

60 Art. 86  Lucrarile de corectare a 
torentilor si intretinerea investitiilor efectuate 
pentru corectarea torentilor in fondul 
forestier se realizeaza cu fonduri publice, in 
conformitate cu prevederile Strategiei 
nationale pentru dezvoltarea fondului 
forestier national si ale Strategiei nationale de 
management al riscului la inundatii.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. nou (2) – În scopul protejării 
mediului și a unor obiective social 
economice în fondul forestier național 
se vor construi lucrări de corectare a 
torenților din fonduri publice. 
 
Alin. nou (3) – Proiectarea și 
construcția lucrărilor de ameliorații 
hidroelectrice și C.T. (amenajarea 
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bazinelor hidrografice torențiale și 
C.T.) se face de persoane juridice 
atestate. Regulamentul privind 
organizarea, funcționarea și 
componența comisiei precum și 
criteriile de atestare se aprobă prin 
ordin al conducătorului autorității 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură la propunerea 
instituțiilor, organizațiilor și 
asociațiilor profesionale și patronale 
din domeniu. 

65 Art. 97. - (1)  
a) asigurarea integrală de la bugetul de 

stat a costurilor administrării, precum şi a 
serviciilor silvice pentru fondul forestier 
proprietate privată a persoanelor fizice şi 
juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere 
este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent 
dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o 
asociaţie; plata se face către ocolul silvic care 
asigură administrarea sau serviciile silvice, 
după caz;  

 
 
 

e) refacerea pădurilor şi a căilor forestiere de 
transport afectate de calamităţi naturale sau 
de incendii cu autor necunoscut, dacă sumele 
constituite la nivelul maxim din fondul de 
conservare şi regenerare a pădurilor sunt 
insuficiente;  

89. La articolul 97 alineatul (1), litera a) se 
abrogă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
90. La articolul 97 alineatul (1), litera e) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
        „e) refacerea pădurilor, dacă sumele 
constituite la nivelul maxim din fondul de 
conservare şi regenerare a pădurilor sunt 
insuficiente, şi a căilor forestiere de transport 
afectate de calamităţi naturale sau de incendii, 
cu autor necunoscut;” 

Art. 97. - (1)  
a) asigurarea integrală de la bugetul de 
stat a costurilor administrării, precum 
şi a serviciilor silvice pentru fondul 
forestier proprietate privată a 
persoanelor fizice şi juridice, dacă 
suprafaţa proprietăţii forestiere este 
mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent 
dacă aceasta este sau nu este cuprinsă 
într-o asociaţie; plata se face către 
ocolul silvic care asigură administrarea 
sau serviciile silvice, după caz; 
(MENȚINEREA TEXTULUI DIN 
ACTUALUL COD SILVIC) 
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Art. II. – (1) Autorizaţiile de funcţionare a 
ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 din legea 
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nr. 46/2008 – Codul silvic, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta lege, emise anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi, rămân 
valabile.  

 (2) Prevederile art. 14 alin. (5) din Legea 
nr. 46/2008 – Codul silvic, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta lege se aplică 
ocoalelor silvice autorizate.  

(3) Obligaţia coordonării acţiunii de 
identificare a pădurilor prevăzute la art. 23 
alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, 
astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, 
până la momentul amenajării lor în 
conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă, revine structurilor 
teritoriale de specialitate ale autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, în baza 
unei fundamentării realizate de către persoane 
juridice autorizate pentru amenajarea 
pădurilor şi a instituţiilor de învăţământ cu 
specific silvic, în termen de 12 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi.  

(4) Prevederile art. 42 din Legea nr. 
46/2008 – Codul silvic, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta lege, se aplică 
ocupărilor temporare aprobate după intrarea 
în vigoare a prezentei legi. 

 (5) În termen de 12 luni de la intrării în 
vigoare a prezentei legi, sumele prevăzute la 
art. 136 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic, astfel cum a fost modificat prin 
prezenta lege, se plătesc pentru suprafeţele de 
pădure neregenerate sau care nu au realizat 
starea de masiv.  

(6) Contravaloarea surplusului de unităţi 
de reţinere prin sechestrare-RMU aferente 
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-----------------  

Sectorului „Utilizarea terenurilor, schimbarea 
utilizării terenurilor şi silvicultura” din cadrul 
Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu 
Efect de Seră se virează în fondul de 
ameliorare a fondului funciar cu destinaţie 
forestieră, beneficiari fiind proprietarii de 
terenuri forestiere; stabilirea cadrului 
instituţional privind administrarea, 
valorificarea, utilizarea şi gestionarea 
surplusului de unităţi de reţinere prin 
sechestrare se face prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură şi autorităţii publice 
centrale pentru mediu şi schimbări climatice.  

 (7) Strategia Forestieră Naţională se 
elaborează de către autoritatea publică 
centrală care răspunde de silvicultură şi se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

(8) Se înfiinţează Consiliul Naţional 
pentru Silvicultură ca organizaţie 
profesională, fără personalitate juridică; 
înfiinţarea şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură. 

 (9)  Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ocoalele silvice private, 
prevăzute la art. 12 şi 13 din Legea nr. 
46/2008 – Codul silvic, devin ocoale silvice 
de regim.  

(10) Sursa de finanţare prevăzută la art. 11 
alin. (7) lit.f1) din Legea nr. 46/2008 – Codul 
silvic, astfel cum a fost modificat prin 
prezenta lege, se achită începând cu luna 
următoare intrării în vigoare a prezentei legi.  

(11) Structurile silvice de rang superior, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eliminare alin. (8) 



0 1 2 3 4 

 

 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------  

prevăzute la art. 13 din Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic, astfel cum a fost modificat prin 
prezenta lege, care au dobândit personalitate 
juridică din momentul înscrierii acestora în 
Registrul naţional al administratorilor de 
păduri şi al ocoalelor silvice, îşi păstrează 
personalitate juridică astfel dobândită.  

(12) Sancţiunea prevăzută la art. 14 alin. 
(21) se aplică începând cu luna următoare 
intrării în vigoare a prezentei legi.  

(13) Şefii ocoalelor silvice care, la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, sunt numiţi 
în funcţie fără respectarea prevederilor art. 14 
alin. (3) şi (4), sunt obligaţi să obţină avizul 
de numire în funcţie, în termen de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  

(14) În cazul ocoalelor silvice care se 
regăsesc în situaţia prevăzută la alin. (13), 
termenul prevăzut la art. 14 alin. (5) din 
prezenta lege se prelungeşte cu 90 de zile.  

(15) Ocoalele silvice care au dobândit 
calitatea de persoană juridică în condiţiile 
prevăzute la art. 15 din Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic, până la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, îşi păstrează această calitate şi 
după intrarea în vigoare a acesteia.  

(16) Contractele de administrare sau 
servicii silvice prevăzute la art. 16 din Legea 
nr. 46/2008 – Codul silvic, astfel cum a fost 
modificat prin prezenta lege, încheiate 
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, 
rămân valabile în condiţiile legale în vigoare 
la momentul încheierii acestora.  

(17)  Amenajamentele silvice, prevăzute 
la art. 20 din Legea nr. 46/2008 – Codul 
silvic, aprobate până la data intrării în vigoare 



0 1 2 3 4 

 

 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea 
până la data intrării în vigoare a actului ce 
reglementează aplicarea prevederilor unui nou 
amenajament silvic întocmit în condiţiile 
prezentei legi. 

 (18) Prevederile art. 33 alin. (2) lit. a), c), 
f) şi g) din Legea nr. 46/2008- Codul silvic, 
astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, 
se aplică începând cu luna următoare intrării 
în vigoare a prezentei legi.  

(19) Restituirea sumelor prevăzute la alin. 
(7) art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul 
silvic, astfel cum a fost modificat prin 
prezenta lege, se face la finele anului fiscal în 
care a avut loc ultima recepţie de executare a 
lucrărilor prevăzute la alin. (3) lit. a)-d) ale 
art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, 
astfel cum a fost modificat prin prezenta lege.  

(20) Documentaţiile de scoatere definitivă 
sau ocupare temporară din fondul forestier 
naţional, depuse anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, dar care nu au fost aprobate, se 
vor reface cu respectare prevederilor art. 36 
alin. (31) şi art. 37 din Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic, astfel cum a fost modificat prin 
prezenta lege. 

 (21) Aprobările privind scoaterea 
definitivă sau ocuparea temporară din fondul 
forestier naţional emise în condiţiile legale 
existente la data emiterii acestora, anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi, rămân 
valabile.  

(22) Metodologia privind scoaterea 
definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de 
terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, 
prevăzută la art. 43 şi 45 alin. (3) şi 84) din 
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Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, astfel cum a 
fost modificată prin prezenta lege, se aprobă 
prin ordin al autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, în termen de 6 luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi; 
până la aprobarea acestei metodologii se va 
utiliza Metodologia de stabilire a echivalenţei 
valorice a terenurilor şi de calcul al 
obligaţiilor băneşti, aflată în vigoare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.  

(23) Normele specifice de apărare 
împotriva incendiilor, prevăzute la art. 48, din 
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, astfel cum a 
fost modificat prin prezenta lege, se aprobă 
prin ordin al autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, în termen de 3 luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi; 
până la aprobarea normelor rămân în vigoare 
normele legale existente la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.  

(24) Multiplicarea de două ori a valorii 
prejudiciilor, prevăzute la alin. (1) al art. 105, 
astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, 
în pădurile încadrate prin amenajamente 
silvice în grupa I funcţională, se va aplica, 
după intrarea în vigoare a prezentei legi, 
numai dacă prejudiciul a rezultat ca urmare a 
unor fapte care constituie infracţiuni sau 
contravenţii. 

(25) Orice referire din actele normative în 
vigoare la ocoalele silvice private va fi 
considerată a fi făcută la ocoalele silvice de 
regim. 

 

 



ANEXĂ 
                                                                                                    (Anexa la Legea nr.46/2008) 

DEFINIŢII 
 

12. Control de fond -   totalitatea acţiunilor efectuate în fondul forestier, în condiţiile legii, de către personalul silvic care 
asigură administrarea pădurilor sau controlul regimului silvic,, în scopul:  

a) verificării stării limitelor şi bornelor amenajistice;  
b) verificării suprafeţei de pădure în scopul identificării, inventarierii şi evaluării valorice a 

arborilor tăiaţi în delict, a seminţişurilor utilizabile distruse sau vătămate, a oricăror altor pagube 
aduse pădurii, precum şi stabilirii cauzelor care le-au produs;  

c) verificării oportunităţii şi calităţii lucrărilor silvice executate;  
d) identificării lucrărilor silvice necesare;  
e) verificării stării bunurilor mobile şi imobile aferente pădurii respective;  
f) inventarierii stocurilor de produse ale pădurii existente pe suprafaţa acesteia;  
g) stabilirii pagubelor şi/sau daunelor aduse pădurii, precum şi propuneri de recuperare a 

acestora. 
Controlul de fond devine titlu executoriu după comunicare şi necontestarea acestuia în termen de 

15 zile. 
Controlul de fond devine titlu executoriu, în termen de 15 zile de la comunicare, în situația 

necontestării acestuia. 
23. Ocol silvic: 

 

-   unitatea silvică înfiinţată în scopul administrării sau asigurării serviciilor pentru fondului forestier 
naţional, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:  

a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;  
b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;  
c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier. Ocoalele silvice de regim pot fi înfiinţate de: 
a) proprietari persoane fizice sau juridice sau de asociaţii ale acestora şi pot funcţiona ca asociaţii 
şi fundaţii sau ca societăţi comerciale; 

b) de unităţi administrativ-teritoriale sau de asociaţii ale acestora şi pot funcţiona ca regii de 
interes local; 

c) asociaţii între unităţi administrativ-teritoriale şi/sau persoane fizice şi/sau juridice şi pot 
funcţiona ca asociaţii şi fundaţii sau ca societăţi comerciale; pentru proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, aceste ocoale silvice pot asigura numai servicii silvice . 

La constituirea şi funcţionarea ocoalelor silvice se iau în calcul numai suprafeţele de fond 
forestier aflate în proprietate sau a proprietarilor/asociaţiei de proprietari care au solicitat 
constituirea ocolului silvic.  

Ocoalele silvice de stat se pot constitui numai pentru suprafeţe de fond forestier proprietate 
publică a statului, cu încadrarea în condiţiile  minime de consttitire a uni ocol silvic. – eliminare  
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Se exceptează de la condiţia minimă de suprafaţă prevăzută de prezenta lege ocolul silvic 
înfiinţate de Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.    

26. Parc 
recreativ/tematic/educaţional 

 Amenajările cu caracter permanent sau nepermanent, care se execută pe terenuri din afara 
fondului forestier unde se pot crea păduri cu această destinație în  scopul desfăşurării activităţilor 
recreative, cu sau fără defrişarea vegetaţiei forestiere, de tipul: 

a) pergole şi/sau locuri de joacă pentru copii; 
b) aventura parc sau instalaţii pentru căţărare sau iniţiere în alpinism; 
c) terenuri pentru paintball; 
d) piste pentru biciclete sau pentru role; 
e) căi de acces aferente 
f) acţiunile tematice şi educaţionale. 
Suprafața forestieră creată prin constituirea parcurilor recreative/tematice/educaţionale va fi 

inclusă în fondul foretier național. 
Parcurile recreative/tematice/educaţionale se constituie, cu avizul Comisiei tehnice de avizare 

pentru silvicultură, la solicitarea proprietarului/administratorului, în baza unor studii de specialitate 
realizate pentru păduri cu funcţii de recreere, zonate corespunzător prin amenajamentul silvic. 

33. Prejudiciu -   efectul unei acţiuni umane, prin care este afectată integritatea pădurii şi/sau realizarea funcţiilor 
pe care aceasta ar trebui să le asigure. Aceste acţiuni pot afecta fondul forestier:  

a) în mod direct, prin acţiuni desfăşurate ilegal;  
b) în mod indirect, prin acţiuni al căror efect asupra pădurii poate fi cuantificat în timp. Se 

încadrează în acest tip efectele produse asupra acestora în urma poluării, realizării de construcţii, 
exploatării de resurse naturale, cu identificarea relaţiei cauză-efect certificate prin studii realizate de 
organisme abilitate, neamenajarea zonelor de limitare a propagării incendiilor, precum şi 
neasigurarea dotării minime pentru intervenţie în caz de incendiu. Prejudiciul  produs prin lucrările 
de exploatare forestieră, stabilit conform instrucţiunilor tehnice, nu reprezintă prejudiciu adus 
pădurii. 

 


