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Guvernul Romaniei
Hotarare nr. 996/2008
din 27/08/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 09/09/2008
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
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 73 din
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - Se aproba Normele referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a
materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, denumite in
continuare norme, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2. - Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage, dupa caz,
raspunderea civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit
reglementarilor legale in vigoare.
Art. 3. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neutilizarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor
lemnoase, denumit in continuare SUMAL, de catre persoanele prevazute la art. 20
alin. (2) din norme;
b) nerespectarea obligatiilor referitoare la raportarea de catre utilizatori a
datelor in SUMAL;
c) nerespectarea obligatiilor referitoare la modul de operare de catre
utilizatori a datelor SUMAL.
Art. 4. (1) Faptele prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) fapta prevazuta la lit. a), cu amenda de la 1.500 lei la 10.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 1.500 lei la 10.000 lei,
retragerea acordului pentru eliberarea documentelor cu regim special si confiscarea
materialului lemnos;
c) fapta prevazuta la lit. c), cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei si
suspendarea acordului pentru eliberarea si utilizarea documentelor cu regim special
pe o perioada de la 1 la 6 luni.
(2) In cazul in care contraventiile prevazute la art. 3 sunt savarsite de catre
persoane juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (1)
se majoreaza de 3 ori, iar in cazul in care sunt savarsite de catre personalul
silvic, limitele amenzilor prevazute la alin. (1) se majoreaza de 2 ori.
(3) In cazul in care organele de control constata ca in timpul transportului cu
mijloace feroviare materialele lemnoase nu au avizul de insotire prevazut la art. 4
din norme sau nu au provenienta legala, confiscarea materialelor lemnoase se
realizeaza dupa sosirea lor in statia de destinatie, la locul prevazut pentru
descarcare, cu anuntarea in scris a destinatarului despre confiscare, de catre
personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului
si/sau al gestionarului infrastructurii, dupa caz.
(4) Materialele lemnoase confiscate, in conditiile legii, de organele silvice,
organele de politie, de organele care exercita controlul financiar-fiscal din
cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si ale Garzii Financiare,
imputernicite, vor fi date in custodie ocolului silvic cu competente teritoriale,
pana la valorificare.
(5) In cazul in care la ocolul silvic prevazut la alin. (4) nu exista spatii
adecvate si/sau mijloace de incarcare-descarcare, agentul constatator stabileste de
comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spatiu pentru detinerea in custodie a
materialului lemnos confiscat sau retinut in vederea confiscarii, inclusiv in
spatiile detinatorului, cu acceptul acestuia.
(6) In situatia in care materialele lemnoase confiscate se afla in mijloace de
transport, transportatorul este obligat sa le transporte pe cheltuiala
expeditorului la locul de predare in custodie stabilit de agentul constatator.
(7) In cazul aplicarii sanctiunii complementare a confiscarii, pentru
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materialele lemnoase care nu se gasesc sau care nu pot fi identificate,
contravenientul este obligat la plata contravalorii lor in lei, potrivit
prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul legal, in numerar
sau prin virament, in contul indicat in procesul-verbal.
(8) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la alin. (7) se face
la preturi de referinta, pe specii si sortimente, stabilite anual in raport cu
valoarea de circulatie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducatorului
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pe baza pretului
pietei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preturi de vanzare, comunicate de
administratorii fondului forestier proprietate publica, care au vandut sortimentul
respectiv in ultimele 6 luni.
Art. 5. - Urmatoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator si
au dreptul si obligatia sa efectueze controlul provenientei, al circulatiei
materialelor lemnoase, precum si controlul instalatiilor de transformat lemn
rotund, sa constate contraventiile prevazute la art. 3, sa aplice sanctiunile
prevazute la art. 4, precum si sa ia masurile stabilite la art. 13 din norme,
conform competentelor teritoriale:
a) personalul silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura cu atributii de control al regimului silvic, precum si din cadrul
structurilor teritoriale subordonate acesteia;
b) personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, al
unitatilor si subunitatilor acesteia;
c) personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice private;
d) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si Politiei de
Frontiera Romane, special abilitati;
e) personalul care exercita controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului
Economiei si Finantelor, precum si cel al Garzii Financiare;
f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor
nationale si a parcurilor naturale.
Art. 6. - Contraventiilor prevazute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va incheia
protocoale de colaborare cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative,
Ministerul Transporturilor, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. si cu
Autoritatea Nationala a Vamilor in vederea aplicarii in bune conditii a
prevederilor prezentei hotarari.
Art. 8. (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2008.
(2) La data de 1 octombrie 2008 se abroga Hotararea Guvernului nr. 427/2004
pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul
circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
--------------Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dacian Ciolos
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Antonel Tanase,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
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Bucuresti, 27 august 2008.
Nr. 996.
ANEXA
NORME
referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase
si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
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