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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

06 octombrie 2021 

 

√  Hotărârea 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, publicată în Monitorul Oficial 950/05.10.2021 

→Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 
prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 
lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 
lei/oră. 

→La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 
13 ianuarie 2021, se abrogă. 

 

√ Ordonanță de urgență 115/2021 pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, 
publicată in Monitorul Oficial 950/05.10.2021 

→După articolul 21 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un 
nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins: 

"- Art. 22 

În aplicarea prevederilor art. 6, prin derogare de la dispoziţiile art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
medicamentele prevăzute în protocolul de tratament al bolilor infectocontagioase pot fi eliberate 
în regim ambulatoriu de farmacia cu circuit închis/oficina cu circuit închis, la recomandarea 
medicului specialist din cadrul unităţii sanitare cu paturi." 

→ (1)Activitatea de vaccinare pentru administrarea dozelor opţionale suplimentare de vaccin 
împotriva COVID-19 se realizează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare 
împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2)Pentru serviciile de administrare a dozelor opţionale suplimentare realizate de către furnizorii 
aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, de către centrele de vaccinare 
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împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele organizate de unităţile sanitare care se află 
în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi de către unităţile sanitare care 
nu sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, plata se face prin tarif orar sau, 
după caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3)Finanţarea serviciilor acordate potrivit alin. (2) se face în condiţiile art. 5 şi 51 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2021, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

√  Ordonanță de urgență 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi 
reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, publicat 
in Monitorul Oficial 950/05.10.2021 

→Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 51, partea introductivă a alineatului (6) va avea următorul cuprins: 

"(6) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap se înfiinţează 
ca structuri cu sau fără personalitate juridică, astfel:" 

2.La articolul 51, alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

"(7) Centrele de zi şi centrele rezidenţiale private pentru persoanele adulte cu handicap se 
înfiinţează ca structuri cu sau fără personalitate juridică." 

3.La articolul 100 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins: 

"e) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;" 

→ (1)Centrele rezidenţiale, publice sau private, care nu s-au reorganizat în termenul prevăzut la art. 
II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată 
prin Legea nr. 92/2021, au obligaţia să se reorganizeze, până la data de 31 decembrie 2021, ţinând 
cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în vigoare. 

(2)Reorganizarea prevăzută la alin. (1) se realizează fără avizul Autorităţii Naţionale pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii. 

(3)Pentru solicitările de obţinere a avizului Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică procedura de avizare. 

→ (1)Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi care nu au elaborat planurile 
de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri în termenul prevăzut 
la art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligaţia 
să elaboreze şi să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii 
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şi Adopţii planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri 
până la data de 31 decembrie 2021. 

(2)Planul de restructurare a centrului, prevăzut la alin. (1), reprezintă documentul avizat de către 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii şi aprobat de 
consiliul judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, care cuprinde acţiuni 
planificate pentru a fi implementate în perioada 2021-2023, cu scopul de a asigura tranziţia 
persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale în instituţii rezidenţiale de tip vechi, în 
alternativele de tip familial sau rezidenţial nou-înfiinţate. 

(3)Planurile de restructurare elaborate şi aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă rămân valabile, cu excepţia situaţiilor în care direcţiile generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului solicită revizuirea acestora. 

→ (1)Finanţarea de la bugetul de stat a centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai mare de 
50 de locuri şi pentru care nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. III alin. (1) din prezenta 
ordonanţă de urgenţă se diminuează anual, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cu 25%, începând 
cu data de 1 ianuarie 2023 cu 50%, urmând ca de la data de 1 ianuarie 2024 aceasta să se asigure 
exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. 

(2)Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanţarea centrelor rezidenţiale a căror capacitate este mai 
mare de 50 de locuri şi pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare aprobate se 
asigură exclusiv din bugetul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. 

→ (1)Articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018, aprobată 
prin Legea nr. 92/2021, se abrogă. 

(2)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 
nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centrele rezidenţiale a căror 
capacitate este mai mare de 50 de locuri rămân diminuate. 

→În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea 
Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii se 
vor modifica în mod corespunzător. 

-****- 

√  Ordinul 7646/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Recea, cu satele 
aparţinătoare Recea, Bozânta Mică, Lăpuşel, Mocira, Săsar, judeţul Maramureş, publicat in 
Monitorul Oficial 950/05.10.2021 

→Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 5.10.2021, ora 20,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, pentru comuna Recea, cu satele aparţinătoare Recea, Bozânta Mică, Lăpuşel, 
Mocira, Săsar, judeţul Maramureş. 
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√  Ordonanță de urgență 117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii, publicată in Monitorul Oficial 951/05.10.2021 

→Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 
din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1.La articolul 151, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul 
contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 105 alin. 
(1) lit. c)." 

2.După articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu următorul cuprins: 

"Art. 152 

În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât 
cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de 
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, 
transmisă autorităţilor fiscale." 

3.La articolul 122, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 122 

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile 
calendaristice după efectuarea acesteia." 

4.La articolul 260, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 260 

(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să 
fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:" 

5.La articolul 260 alineatul (1), litera e3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"e3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă 
stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de la 10.000 lei la 
15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 
lei;" 

6.La articolul 260 alineatul (1), după litera e4) se introduce o nouă literă, litera e5), cu următorul 
cuprins: 

"e5) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în 
declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 
lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 
lei;" 
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7.La articolul 260 alineatul (1) după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins: 

"s) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună, de 
la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de 
muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei 
pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află 
sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare." 

→Prevederile de la art. I pct. 5-7 intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 

 

√  Ordonanță de urgență 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta 
Dunării'' , publicat in Monitorul Oficial 953/05.10.2021 

→(1)Pentru sprijinirea clienţilor definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice 
şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare 
clienţi casnici, în sezonul rece 2021-2022 se stabileşte o schemă de acordare a unei compensări 
lunare pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru lunile 
noiembrie 2021-martie 2022, diferenţa de preţ final acordată drept compensare urmând a fi 
suportată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, de la o poziţie 
distinctă de cheltuieli bugetare, prin decontarea sumelor aferente schemei de compensare 
furnizorilor de energie electrică şi de gaze naturale. 

(2)Schema de compensare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

(3)Valorile lunare ale compensărilor prevăzute la alin. (1) se acordă conform anexei şi pot fi 
actualizate prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare. 

(4)Valoarea compensării se scade din totalul de plată al facturii emise de furnizor. 

(5)Compensarea se aplică facturilor de energie electrică emise pentru consumul aferent perioadei 
1 noiembrie 2021-31 martie 2022, indiferent de tipul de factură - estimat sau regularizare, 
corespunzător limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 alin. (2), cu luarea în considerare a 
unui preţ de referinţă de 0,68 lei/kwh determinat potrivit anexei. 

(6)Compensarea se aplică facturilor de gaze naturale emise pentru consumul aferent perioadei 1 
noiembrie 2021-31 martie 2022, indiferent de tipul de factură - estimat sau regularizare, 
corespunzător limitelor maxime de consum prevăzute la art. 3 alin. (5), cu luarea în considerare a 
unui preţ de referinţă de 125 lei/Mwh, determinat potrivit anexei. 

(7)Clienţii casnici de energie electrică şi de gaze naturale beneficiază de această compensare în 
situaţia în care se încadrează în limitele de consum prevăzute la art. 3 şi nu beneficiază de ajutorul 
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financiar pentru consumatorul vulnerabil potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 

(8)Compensarea acordată clienţilor casnici va fi consemnată distinct în facturile/anexele la facturile 
emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale. 

(9)Pentru facturile aferente consumului de energie electrică/gaze naturale, clienţii casnici 
beneficiază de compensare pentru acoperirea consumului până la concurenţa sumei reprezentând 
contravaloarea preţului de referinţă. 

(10)Dacă periodicitatea de emitere a facturii aferente consumului de gaze naturale/energie electrică 
este mai mare de o lună calendaristică, clienţii casnici vor beneficia lunar de compensare astfel încât 
să se asigure aplicarea schemei de compensare pentru toată perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 
2022. 

(11)Schema de compensare prevăzută la alin. (1) se aplică şi în cazul condominiilor cu încălzire 
centralizată având drept combustibil gazele naturale care au un singur punct de consum care 
deserveşte spatiile locative din condominiu. 

(12)Pentru punctul de consum aferent încălzirii centralizate având drept combustibil gazele naturale 
dintr-un condominiu, încadrarea în tranşele de consum pentru fiecare dintre spaţiile locative se 
realizează în baza consumului înregistrat la punctul de consum prin raportare la numărul de spaţii 
locative. 

(13)Responsabilitatea cu privire la declararea tranşelor de consum de gaze naturale aferente fiecărui 
proprietar din condominiu revine asociaţiei de proprietari constituite la nivelul condominiului 
potrivit legii sau proprietarilor, în situaţia în care pentru condominiul respectiv nu există obligaţia 
constituirii asociaţiei. 

(14)Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administraţiei condominiului sau proprietarii 
din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a 
consumului total şi consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului, însoţite 
de o declaraţie pe propria răspundere privind realitatea datelor furnizate. 

→ (1)În scopul decontării sumelor aferente compensărilor, pe baza facturilor emise lunar în 
condiţiile art. 1, furnizorii de energie electrică şi gaze naturale solicită lunar decontarea sumelor la 
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

(2)Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele 
în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei 
sociale şi al ministrului energiei în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(3)Până la data de 30 septembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori şi transmite Agenţiei Naţionale 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării 
de la furnizor a sumelor primite necuvenit. 
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(4)Procedura de recuperare a sumelor decontate necuvenit sau ca urmare a unor erori materiale şi 
termenele aferente, precum şi alte măsuri necesare acestei recuperări se stabilesc prin ordin comun 
al ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului energiei şi al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

→ (1)Clienţii casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrică 
sunt persoanele fizice al căror consum total de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021-31 
martie 2022 se situează între 150 kwh-1.000 kwh inclusiv. 

(2)Compensarea acordată este de maximum 0,21 lei/kwh aferentă consumului de energie electrică 
facturat în perioada prevăzută la alin. (1), care nu poate depăşi limita maximă de 1.000 kwh. 

(3)Pentru a beneficia de compensarea aferentă consumului de energie electrică facturat, nivelul de 
consum lunar al clienţilor casnici, în perioada de compensare, nu va depăşi limitele stabilite în anexă, 
cu marjele de diferenţă acceptabile prevăzute. 

(4)Clienţii casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale sunt 
persoanele fizice al căror consum total de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 
2022 se situează între 80 m3-1.000 m3 inclusiv. 

(5)Compensarea acordată este de maximum 25% din consumul de gaze naturale facturat în perioada 
prevăzută la alin. (1), care nu poate depăşi limita maximă de 1.000 m3. 

(6)Pentru a beneficia de compensarea aferentă consumului de gaze naturale facturat, nivelul de 
consum lunar al clienţilor casnici, în perioada de compensare, nu va depăşi limitele stabilite în anexă, 
cu marjele de diferenţă acceptabile prevăzute. 

(7)Este acceptabilă şi se decontează o marjă favorabilă de consum de energie electrică şi gaze 
naturale corespunzătoare unei depăşiri a limitei maxime de consum aferentă perioadei de maximum 
10%. Marja de 10% se aplică la consumul maxim de energie electrică decontat în perioada de 
compensare de 1.000 kwh, respectiv la consumul maxim de gaze naturale decontat în perioada de 
compensare de 1.000 m3. 

→Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (7), în situaţia în care compensarea prevăzută de 
prezenta ordonanţă de urgenţă este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor 
vulnerabili în baza prevederilor art. 7 şi 25 din Legea nr. 226/2021, clienţii casnici beneficiază de 
compensarea prevăzută la art. 1 calculată ca diferenţa dintre compensarea prevăzută în anexă şi 
nivelul ajutorului acordat pentru acelaşi client casnic în calitate de consumator vulnerabil. 
Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum 
prevăzute la art. 3 şi în anexă. 

→La articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 
care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta 
Dunării", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele 
(4) şi (5), cu următorul cuprins: 
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"(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localităţile 
situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
395/1996, cu modificările ulterioare, sau în unele localităţi din Munţii Apuseni beneficiază de o 
reducere cu 50% din tariful pentru energie electrică, gaze naturale şi energie termică. 

(5)Diferenţele de tarif pentru serviciile privind livrarea energiei electrice şi a gazelor naturale se 
suportă de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale." 

-****-ANEXĂ:SCHEMĂ de acordare a unei compensări lunare pentru plata facturilor aferente 
consumului de energie electrică şi gaze naturale din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 

A.Schema de acordare a unei compensări lunare pentru plata facturilor aferente consumului de 
energie electrică din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 

Clienţii casnici, al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 
se situează între 150 kwh-1.000 kwh inclusiv, beneficiază de o compensare de maximum 0,21 
lei/kwh aferentă consumului de energie electrică facturat. 

Compensaţia/kwh este contravaloarea în lei a sumei reprezentând media aritmetică a tarifelor 
reglementate potrivit legislaţiei secundare emise de către Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Energiei (tariful pentru serviciul de distribuţie al energiei electrice, tariful pentru 
serviciul de transport şi componentele tarifului de transport şi tariful pentru serviciul de sistem). 

Preţul de referinţă luat în calcul pentru energia activă este 0,68 lei/kwh şi include tarifele 
reglementate pentru servicii de reţea, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, 
contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA. 

Valoarea de 0,21 lei/kWh se acordă în cazul în care diferenţa între preţul final al energiei electrice şi 
preţul de referinţă este mai mare de 0,21 lei/kWh; în caz contrar compensaţia acordată este egală 
cu diferenţa între preţul final al energiei electrice şi preţul de referinţă. 

Compensarea se aplică pentru clienţii casnici care au contracte de furnizare de energie electrică cu 
un preţ final al energiei electrice mai mare de 0,68 lei/kwh, acesta din urmă fiind considerat preţ de 
referinţă luat în calcul în cadrul schemei de compensare. Contravaloarea aferentă compensării se 
determină prin raportare la preţul final al energiei electrice. 

Pentru exemplificare: 

Exemplul 1. Preţul final al energiei electrice din contract = 0,92 lei/kwh 

Preţul de referinţă al energiei electrice = 0,68 lei/kwh 

Preţ final al energiei electrice din contract - Preţ de referinţă = 0,92 lei/kWh - 0,68 lei/kWh = 0,24 
lei/kWh 

Valoarea compensaţiei acordate 0,21 lei/kWh 

Exemplul 2. Preţul final al energiei electrice din contract = 0,80 lei/kwh 

Preţ final al energiei electrice din contract - Preţ de referinţă = 0,80 lei/kWh - 0,68 lei/kWh = 0,12 
lei/kWh 
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Valoarea compensaţiei acordate 0,12 lei/kWh 

Tabelul 1 

Limitele de consum de energie electrică aplicabile în perioada de compensare 1 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

Valoare consum 
energie 
electrică/Perioad
a 1 noiembrie-31 
martie 

Valoare 
consum/Lun
a noiembrie 

Valoare 
consum/Lun
a decembrie 

Valoare 
consum/Lun
a ianuarie 

Valoare 
consum/Lun
a februarie 

Valoare 
consum/Lun
a martie 

150 kwh - 1.000 
kwh 

200 kwh 200 kwh 200 kwh 200 kwh 200 kwh 

Este acceptabilă şi se decontează o marjă favorabilă de consum corespunzătoare unei depăşiri 
lunare a limitelor de consum stabilite în tabelul 1 cu maximum 10% aplicată la limita lunară stabilită. 

B.Schema de acordare a unei compensaţii lunare pentru plata facturilor aferente consumului de 
gaze naturale din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 

Pentru calculul compensării la gaze naturale se va aplica o cotă procentuală de 25% conform 
tabelului 2 de mai jos. 

Tabelul 2 

Valoare 
consum 
gaze 
naturale/P
erioada 1 
noiembrie-
31 martie 

Valoare 
compensare/N
oiembrie 

Valoare 
compensare/D
ecembrie 

Valoare 
compensare/I
anuarie 

Valoare 
compensare/F
ebruarie 

Valoare 
compensare
/Martie 

80 m3-
1.000 m3 

25% 25% 25% 25% 25% 

Pentru compensarea consumului de gaze naturale s-a luat în calcul o valoarea de referinţă 
reprezentând aproximativ 83,33% din consumul anual estimat conform tabelului 3 de mai jos: 

Tabelul 3 

Tranşe consum anual 

100-300 m3 
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300-600 m3 

600-900 m3 

900-1.100 m3 

1.100-1.200 m3 

Compensarea se aplică pentru clienţii casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale cu un 
preţ al gazelor naturale mai mare decât un preţ de 125 lei/Mwh, considerat preţ de referinţă luat în 
calcul în cadrul schemei de compensare. Cota procentuală aferentă compensării se determină prin 
raportare la preţul gazelor naturale. 

Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de gaze 
naturale reprezentând 25% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referinţă de gaze se 
determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale prevăzute în tabelul 4 de 
mai jos. 

În situaţia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferenţa dintre preţul 
gazelor naturale din contract şi suma de compensare este mai mică de 125 lei/Mwh, se 
compensează doar diferenţa dintre preţul gazelor naturale şi preţul de referinţă. 

Pentru exemplificare: 

Exemplul 1. Preţul gazelor naturale din contract = 145 lei/Mwh 

Preţul de referinţă al gazelor naturale = 125 lei/Mwh. 

Valoarea compensaţiei determinată ca procent de 25% = 145 lei/MWh x 25%= 36,25 lei/MWh 

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 25% = 145 lei/MWh - 
36,25 lei/MWh = 108,75 lei/MWh 

Valoarea compensaţiei acordate: Preţul gazelor naturale - Preţ de referinţă = 145 lei/MWh - 125 
lei/MWh = 20 lei/MWh 

Exemplul 2. Preţul gazelor naturale din contract = 225 lei/Mwh 

Preţul de referinţă a gazelor naturale = 125 lei/Mwh 

Valoarea compensaţiei acordate, determinată ca procent de 25% = 225 lei/MWh x 25% = 56,25 
lei/MWh 

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensaţiei în procent de 25% = 225 lei/MWh - 56,25 
lei/MWh = 168,75 lei/MWh 

Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 25% este mai mare de 
125 lei/Mwh, valoarea compensaţiei este cea determinată procentual. 

Tabelul 4 
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Limitele de consum de gaze naturale aplicabile în perioada de compensare: 1 noiembrie 2021-31 
martie 2022 

Valoare consum 
gaze 
naturale/Perioad
a 1 noiembrie-31 
martie 

Valoare 
consum/Lun
a noiembrie 

Valoare 
consum/Lun
a decembrie 

Valoare 
consum/Lun
a ianuarie 

Valoare 
consum/Lun
a februarie 

Valoare 
consum/Lun
a martie 

100 m3-1.000 m3 150 m3 250 m3 250 m3 200 m3 150 m3 

Este acceptabilă şi se decontează o marjă favorabilă de consum corespunzătoare unei depăşiri 
lunare a limitelor de consum stabilite în tabelele 1 şi 4, cu maximum 10% aplicată la limita lunară 
stabilită. 

 

√   Ordonanță de urgență 116/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/2020 
pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 
COVID-19, publicat in Monitorul Oficial 952/05.10.2021 

→Art. I 

Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni 
medicale împotriva COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 mai 
2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) De drepturile prevăzute de prezenta lege nu beneficiază personalul medical participant la 
acţiuni medicale împotriva COVID-19 care au fost condamnaţi definitiv ca urmare a săvârşirii unei 
infracţiuni în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii şi nici 
urmaşii acestora. Dovada situaţiei judiciare a personalului medical se face cu certificatul de cazier 
judiciar. Calitatea de personal medical se dovedeşte cu adeverinţă eliberată de angajator." 

2.La articolul 2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) cadre militare - personal care a efectuat misiuni de echipare şi transport al persoanelor 
diagnosticate sau suspecte de COVID-19, precum şi misiuni de decontaminare a persoanelor, 
dispozitivelor medicale şi a mijloacelor tehnice utilizate pentru izolarea şi transportul acestor 
persoane şi personal medical din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operaţională a 
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat 
direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19;" 

3.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) La decesul unei persoane dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază de ajutor suplimentar 
de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care 
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poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care prezintă 
unităţii angajatoare documentele prevăzute la alin. (3). 

(2) Ajutorul suplimentar prevăzut la alin. (1) se acordă de către angajator şi este egal cu de două ori 
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, suportat 
din bugetul Ministerului Sănătăţii şi din bugetul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 
cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate în bugetul acestor instituţii. 

(3) În vederea acordării ajutorului prevăzut la alin. (1) solicitantul depune la unitatea angajatoare a 
persoanei decedate ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva COVID-19, în termen de 
60 de zile de la data decesului angajatului, următoarele documente: 

a) cerere privind acordarea ajutorului suplimentar prevăzut la alin. (1); 

b) certificat de deces, în copie; 

c) copia documentelor justificative/declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că 
solicitantul a suportat cheltuielile de deces, după caz; 

d) copia actului de identitate al persoanei care solicită. 

(4) Unităţile angajatoare care solicită ajutorul suplimentar prevăzut la alin. (1) transmit Ministerului 
Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz, toate documentele 
prevăzute la alin. (3) în termen de 30 de zile de la primirea acestor documente." 

4.La articolul 4 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"a) copiii au dreptul la pensie de urmaş până la împlinirea vârstei de 16 ani sau, dacă îşi continuă 
studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a 
depăşi vârsta de 26 de ani; 

b) pensie de urmaş egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie avut/avută 
de personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) la data decesului, indiferent de numărul urmaşilor 
îndreptăţiţi. Acelaşi cuantum al pensiei de urmaş se acordă copiilor urmaşi în cazul decesului ambilor 
părinţi; 

c) dreptul la asistenţă medicală şi medicamente gratuite în cadrul reţelei sanitare a Ministerului 
Sănătăţii sau, după caz, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se acordă în condiţiile 
prevăzute în contractul-cadru aprobat în condiţiile legii;" 

5.La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: 

"e) copiii au dreptul la pensie de urmaş pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a 
ivit înainte de împlinirea vârstelor prevăzute la lit. a)." 

6.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Soţul supravieţuitor beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b), pe tot timpul vieţii, la 
împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de legislaţia proprie fiecărui sistem de pensii, 
dacă nu se recăsătoreşte." 

7.La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
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"(3) Partea din pensia de urmaş calculată conform prevederilor alin. (1) lit. b) care depăşeşte nivelul 
pensiei de urmaş stabilite potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale." 

8.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 5 

În cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, ambii 
părinţi beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaş stabilite 
potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) plătit de casele teritoriale de pensii din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, respectiv de casele de pensii sectoriale, după caz, din 
bugetul de stat prin bugetul fiecărei instituţii. Dovada îndeplinirii condiţiei de unic susţinător se face 
cu declaraţie pe propria răspundere că se afla în întreţinerea persoanei decedate. Ajutorul lunar se 
acordă persoanei îndreptăţite şi se plăteşte începând cu luna următoare depunerii cererii." 

9.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 6 

(1) Cuantumul drepturilor acordate potrivit art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi art. 5 se indexează din 
oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie 
a fiecărui an în care se face indexarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma 
indexării rezultă un cuantum al drepturilor mai mic, se păstrează cuantumul aflat în plată. 

(2) Reglementările prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, revizuire, 
contestare şi recuperare a sumelor încasate necuvenit se aplică şi drepturilor prevăzute de prezenta 
lege, dacă acestea nu dispun altfel. 

(3) La data solicitării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), beneficiarul optează 
pentru drepturile stabilite conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi pensia de urmaş stabilită potrivit prezentei legi. 

(4) Cererea împreună cu documentele doveditoare acordării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) 
lit. b) şi alin. (2) se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei 
îndreptăţite sau, după caz, la structurile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 223/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare." 

10.La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins: 

"(21) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) nu se include în baza de calcul folosită pentru stabilirea 
pensiei militare de stat, aşa cum este reglementată la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare." 

Art. II 
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(1)Pentru persoanele care au decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva COVID-
19 înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, documentele prevăzute la art. 3 
alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la 
acţiuni medicale împotriva COVID-19, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se pot depune la unitatea angajatoare, în termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2)Modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 56/2020, astfel cum 
a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabileşte prin ordin al 
ministrului sănătăţii, respectiv prin act administrativ al ministerelor şi conducătorilor instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie. 

Art. III 

Cererile înregistrate începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 56/2020 se soluţionează cu 
respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

√ Ordonanță de urgență 119/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată in Monitorul Oficial 
952/05.10.2021 

→Art. I 

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) sancţiunea contravenţională principală este amenda contravenţională;" 

2.La articolul 2, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"b) norme privind circulaţia materialelor lemnoase - normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase 
şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia 
materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a 
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn, emise în baza art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în 
proximitatea unei suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei 
unităţi administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice şi care are 
obligaţia să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a 
proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de 
uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
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republicată, cu modificările ulterioare, care are obligaţia materializării fizice a limitelor proprietăţii 
pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafeţe. 
Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine 
proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a beneficia de 
uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

......................................................................................... 

e) produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe drumurile şi instalaţiile de scos-
apropiat, de pe suprafaţa destinată realizării platformelor primare, de pe terenuri din fondul 
forestier naţional amplasate sub/peste reţelele de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor 
naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează 
circulaţia pe căile de transport, inclusiv de pe suprafeţele pentru care este suspendat serviciul silvic, 
la solicitarea scrisă a deţinătorului reţelei sau căii de transport, din interiorul şi/sau proximitatea 
obiectivelor militare în scopul menţinerii în stare de operativitate a acestora, pentru protecţia 
obiectivelor arheologice, culturale sau publice. Suprafaţa de pe care se exploatează produsele 
extraordinare este determinată de ocolul silvic. Actul de punere în valoare pentru produse 
extraordinare se aprobă de şeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea 
masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparţin administratorilor 
fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi se valorifică direct sau prin licitaţie, în 
condiţiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier 
proprietate privată aparţin proprietarilor. Produsele extraordinare se asimilează produselor 
accidentale şi se încadrează similar produselor accidentale I şi II, iar precomptarea produselor 
extraordinare asimilate produselor accidentale I se realizează similar produselor I, potrivit art. 59 
alin. (7) şi (8) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru 
suprafeţele de fond forestier pentru care este suspendat serviciul silvic, produsele extraordinare au 
regimul produselor accidentale, aşa cum este reglementat la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 374/2006 
privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare;" 

3.La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins: 

"e1) transportul ilegal de materiale lemnoase - transportul materialelor lemnoase care nu sunt 
însoţite de documente specifice de transport sau din care nu rezultă cu certitudine legalitatea 
provenienţei acestora. În acest sens, materialele lemnoase transportate nu au provenienţă legală 
dacă: 

(i)nu sunt însoţite de aviz de însoţire, conform normelor în vigoare; 

(ii)sunt însoţite de aviz de însoţire al cărui termen de valabilitate nu a fost menţionat sau a expirat; 

(iii)nu sunt însoţite de avizele de însoţire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte; 
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(iv)între volumul măsurat al materialelor lemnoase transportate şi cel înscris în avizul de însoţire 
există o diferenţă, fiind considerată fără provenienţă legală diferenţa de material lemnos constatată; 
dacă se constată o diferenţă de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranţelor 
admise, sunt aplicabile prevederile prezentei legi, iar dacă se constată o diferenţă mai mare de 10 
mc, cu luarea în considerare a toleranţelor admise, sunt aplicabile dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

(v)încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase se face dintr-o/într-o altă locaţie faţă de cea 
raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoţire;" 

4.La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3 

(1) Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei 
administratorul/prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice 
cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi 
proprietar al terenului pe care este amplasată aceasta, cu excepţia persoanei care are calitatea de 
a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările ulterioare. Contractele încheiate sunt nule de drept." 

5.La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarul/succesorul în 
drepturi/orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente 
potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, de fond forestier prin 
ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;" 

6.La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe bază de contract, la 
solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi/oricărei persoane care are calitatea de a 
beneficia de uzufruct şi demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, 
republicată, cu modificările ulterioare, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier 
pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiţionată în mod 
expres de existenţa documentelor de proprietate, precum şi de existenţa limitelor de proprietate 
materializate în teren. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii 
forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina 
solicitantului." 

7.La articolul 5, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 

8.La articolul 5 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: 

"d) neîntocmirea amenajamentelor silvice pentru suprafeţe de fond forestier pentru care există 
obligativitatea întocmirii amenajamentelor silvice în condiţiile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică proprietarului de fond 
forestier." 

9.La articolul 51, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu 
îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca igienă sau produse accidentale, aşa cum sunt definite în 
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică 
persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toţi 
arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiţia de a fi încadraţi în 
categoria de produse accidentale/igienă." 

10.La articolul 6, litera a) se abrogă. 

11.La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier 
naţional, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune; schimbarea categoriei de folosinţă se 
aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în 
perioada de aplicare a amenajamentului silvic sau prin intrarea în vigoare a unui nou amenajament 
silvic;" 

12.La articolul 7 alineatul (1), litera f) şi alineatul (4) se abrogă. 

13.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 8 

(1) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, următoarele fapte: 

a) ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari 
din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, dacă valoarea prejudiciului produs 
este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data comiterii 
faptei. Se exceptează prejudiciile realizate prin lucrările de exploatare forestieră, aşa cum sunt 
definite în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu 
reprezintă tăieri ilegale. 

b) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori 
vătămarea de arbori din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional. 

c) furtul de puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere 
de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire, dacă 
valoarea prejudiciului produs este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă 
pe picior la data comiterii faptei. 

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 
lei. 

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă şi cu confiscarea materialelor 
lemnoase în cauză, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; 

b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 şi 30,00 mc, 
inclusiv; 
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c) cu amendă de la 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 şi 100 mc, 
inclusiv; 

d) cu amendă de la 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 şi 500 mc, 
inclusiv; 

e) cu amendă de la 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc. 

(4) În cazul constatării săvârşirii de către operatorii atestaţi pentru lucrări de exploatare forestiere a 
faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei. 

(5) Constituie contravenţie silvică, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei autorizarea spre 
exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcţional - T I, fără aprobări legale, 
sau în arborete care îndeplinesc condiţiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform 
prevederilor în vigoare şi pentru care structura teritorială de specialitate a autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, în urma verificărilor realizate potrivit ordinului emis în baza 
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a făcut 
notificare către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, prin care solicită 
suspendarea recoltării de masă lemnoasă." 

14.La articolul 9, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"f) accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, cu încălcarea art. 54 alin. (2) din Legea 
nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia autovehiculelor din 
dotarea personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se 
găseşte în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările 
autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier şi a gestionarilor fondurilor de 
vânătoare." 

15.La articolul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

"b) neasigurarea sursei de finanţare de către proprietar/deţinător pentru efectuarea lucrărilor de 
prevenire şi combatere la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în condiţiile stabilite 
prin normele tehnice;" 

16.La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 

"c) neefectuarea de către ocolul silvic a lucrărilor necesare pentru depistare şi prognoză, precum şi 
pentru prevenirea şi combaterea la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în condiţiile 
stabilite prin normele tehnice, în limita resurselor financiare alocate." 

17.La articolul 11, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii cu orice titlu de păduri a accesului în 
pădurile pe care le deţin a persoanelor împuternicite să efectueze observaţii şi măsurători necesare 
în vederea realizării Programului naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră sau realizării 
inventarului forestier naţional şi a specialiştilor care elaborează studiile de includere în Catalogul 
naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor şi administratorilor ariilor 
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naturale protejate, inclusiv cu autovehicule rutiere, cu condiţia notificării anterioare a proprietarului 
şi/sau a deţinătorului." 

18.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12 

(1) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte: 

a) instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote fără drept sau în alte locuri decât cele 
aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv; 

b) amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte locuri şi în alte 
condiţii decât cele aprobate; 

c) aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de animale domestice 
şi păsări; 

d) efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală; 

e) trecerea animalelor domestice însoţite sau neînsoţite prin fondul forestier, fără aprobare legală. 
Sancţiunea se aplică însoţitorului turmei, dacă animalele sunt însoţite, sau proprietarului, dacă 
animalele sunt neînsoţite; 

(2) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei următoarele fapte: 

a) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier naţional a reziduurilor menajere, industriale, 
petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanţelor chimice şi a apei sărate. În acest 
caz, se aplică şi sancţiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de 
îndată la starea iniţială, pe cheltuiala sa; 

b) neluarea de către proprietarii sau deţinătorii de obiective legal amplasate în fondul forestier sau 
limitrof acestuia a măsurilor privind salubrizarea şi igienizarea pădurilor limitrofe obiectivelor; 

c) înfiinţarea sau funcţionarea de centre sau puncte de colectare permanente sau volante de 
achiziţie a ciupercilor şi fructelor de pădure, precum şi a celorlalte produse nelemnoase specifice 
fondului forestier, fără avizul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice." 

19.La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi b) se abrogă. 

20.La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligaţiilor 
privind înscrierea în amenajamentele silvice, în situaţia în care legea obligă la elaborarea 
amenajamentelor silvice, a suprafeţelor preluate în compensare în situaţia în care au fost aprobate 
scoateri definitive fără a exista amenajament silvic în vigoare şi asigurarea administrării sau 
serviciilor silvice în cazul terenurilor oferite în compensarea terenurilor care au făcut obiectul 
aprobării de scoatere definitivă, în termen de 30 de zile de la data predării-primirii terenului pentru 
care s-a aprobat scoaterea definitivă din fondul forestier. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu 
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atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului 
silvic." 

21.La articolul 14 alineatul (1), literele a), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"a) modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice în 
cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu; 

......................................................................................... 

c) constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice 
specifice în vigoare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun prejudiciu; 

......................................................................................... 

e) aprobarea şi/sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare a masei lemnoase 
fără amenajament silvic în vigoare, pentru suprafeţele de fond forestier pentru care legea obligă la 
existenţa unui amenajament silvic, cu excepţia prevederilor art. 20 alin. (31) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care prin aceasta nu s-a creat niciun 
prejudiciu." 

22.La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 15 

(1) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei următoarele fapte: 

a) autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricţie, în epocile în care 
exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare; 

b) realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare; 

c) neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în condiţiile Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

d) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvotehnice în 
suprafeţele pentru care este formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele 
silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură cu privire la existenţa pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau de păduri 
cvasivirgine, potrivit ordinului emis în baza art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt incluse în Catalogul naţional al pădurilor 
virgine şi cvasivirgine; 

e) aprobarea executării drumurilor de scos-apropiat cu încălcarea prevederilor Instrucţiunilor 
privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 
lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului de ocol. 

f) autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depăşeşte durata maximă de exploatare a masei 
lemnoase, prevăzută de Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 
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46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului de 
ocol." 

23.La articolul 16 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"g) amplasarea pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade sau alţi atractanţi pentru inducerea 
atacului de gândaci de scoarţă, în alte condiţii decât cele prevăzute în instrucţiunile în vigoare." 

24.La articolul 16 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul 
cuprins: 

"h) lăsarea de arbori marcaţi şi netăiaţi în parchete, constataţi după întocmirea procesului-verbal de 
reprimire. Sancţiunea se aplică dacă numărul arborilor marcaţi şi netăiaţi în parchete, constataţi 
după întocmirea procesului-verbal de reprimire, este mai mare de 1% din numărul arborilor 
inventariaţi în cadrul actului de punere în valoare. 

i) autorizarea la exploatare a partizilor prin care se depăşeşte durata maximă de exploatare a masei 
lemnoase, prevăzută de Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, emise în baza art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sancţiunea se aplică şefului de ocol." 

25.La articolul 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) recoltarea, deţinerea, transportul, comercializarea produselor nelemnoase specifice, fără 
documente legale şi fără acordul scris al proprietarului şi/sau al ocolului silvic care asigură 
administrarea/serviciile silvice pentru suprafaţa de pe care se recoltează acestea." 

26.La articolul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) menţinerea în pădure, în intervalul 1 mai-1 octombrie, a lemnului de răşinoase infestat cu 
dăunători de scoarţă şi necojit, cu excepţia arborilor cursă folosiţi la combaterea dăunătorilor, a 
lemnului provenit din doborâturi şi rupturi de vânt sau zăpadă şi a lemnului aflat în curs de 
exploatare pe suprafaţa parchetului." 

27.La articolul 18, litera c) se abrogă. 

28.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 19 

(1) Constituie contravenţie silvică, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză faptele 
privind expedierea, primirea, depozitarea, deţinerea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de 
către deţinătorii depozitelor permanente/temporare, ai platformelor primare, pieţelor, târgurilor, 
oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii destinate depozitării temporare, instalaţiilor de 
prelucrare a materialelor lemnoase, personalul operatorului de transport, al administratorului 
şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate, fără provenienţă legală potrivit art. 10 alin. (10) şi art. 
12 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu 
al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
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Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 497/2020, după cum urmează: 

a) 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; 

b) 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 şi 30,00 mc, inclusiv; 

c) 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 şi 100 mc, inclusiv; 

d) 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 şi 500 mc, inclusiv; 

e) 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc." 

29.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză 
următoarele fapte: 

a) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, cu un volum cuprins între 0,1 
şi 10 mc, inclusiv, neînsoţit de documentele specifice de transport, aşa cum sunt stabilite de normele 
privind circulaţia materialelor lemnoase. 

Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează: 

1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 3 mc, inclusiv; 

2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 şi 6,00 mc, inclusiv; 

3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 şi 10,00 mc, inclusiv; 

b) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, însoţit de documente 
specifice de transport, aşa cum sunt stabilite de normele privind circulaţia materialelor lemnoase, 
la care diferenţa dintre volumul constatat la momentul verificării şi cel înscris în avizul de însoţire 
este de cel mult 10 mc, inclusiv, cu luarea în considerare a toleranţelor legale şi a contragerilor 
specifice. 

Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează: 

1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 3 mc, inclusiv; 

2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 şi 6,00 mc, inclusiv; 

3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 şi 10,00 mc, inclusiv; 

c) transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa 
cum sunt stabilite de normele privind circulaţia materialelor lemnoase. Cuantumul amenzii care se 
aplică este cuprins între 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 10 mc, 
inclusiv; 

d) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puţin unul dintre 
elementele înscrise în avizul de însoţire referitoare la: 

(i)volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor/contragerilor specifice; 
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(ii)specie/grupe de specii. 

(iii)numărul de piese de lemn rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 24 cm sau 
numărul de bucăţi/colete de cherestele. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează: 

1. 1.000 lei până la 2.000 lei, pentru un volum cuprins între 0,1 şi 3 mc, inclusiv; 

2. 2.000 lei până la 4.000 lei, pentru un volum cuprins între 3,01 şi 6,00 mc, inclusiv; 

3. 4.000 lei până la 6.000 lei, pentru un volum cuprins între 6,01 şi 10,00 mc, inclusiv. 

Sancţiunea complementară de confiscare se aplică pentru diferenţa de volum în plus constatată faţă 
de volumul pe specii/grupe de specii înscris în avizul de însoţire, cu luarea în considerare a 
toleranţelor legale şi a contragerilor specifice; 

e) nedeţinerea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate 
depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase pe grupe de specii 
şi sortimente industriale, determinate ca diferenţe între stocurile scriptice/înregistrate în aplicaţia 
SUMAL 2.0 şi stocurile faptice inventariate la data efectuării controlului, cu luarea în considerare a 
toleranţelor legale şi a contragerilor specifice. Cuantumul amenzii se aplică după cum urmează: 

1. 1.000 lei până la 5.000 lei, pentru un volum de până la 10,00 mc, inclusiv; 

2. 5.000 lei până la 10.000 lei, pentru un volum cuprins între 10,01 şi 30,00 mc, inclusiv; 

3. 10.000 lei până la 15.000 lei, pentru un volum cuprins între 30,01 şi 100 mc, inclusiv; 

4. 15.000 lei până la 30.000 lei, pentru un volum cuprins între 100,01 şi 500 mc, inclusiv; 

5. 30.000 lei până la 50.000 lei, pentru un volum de peste 500 mc." 

30.La articolul 19, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul 
cuprins: 

"(21) Confiscarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se realizează fizic, dacă materialele lemnoase pot fi 
identificate, sau valoric, la preţul de referinţă calculat potrivit art. 22 alin. (7). 

(22) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei 
următoarele fapte: 

a) efectuarea de fotografii ale mijlocului de transport încărcat cu materiale lemnoase, de către 
transportator, atunci când normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul 
art. 73 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, creează această 
obligaţie, din care nu se poate distinge/focaliza încărcătura; 

b) transportul materialelor lemnoase fără fotografiile mijlocului de transport încărcat cu materiale 
lemnoase, atunci când normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie această 
obligaţie; 

c) utilizarea tipurilor de pastă/cerneală termosensibilă sau care se poate şterge uşor prin mijloace 
mecanice, la completarea avizelor de însoţire în format letric. 
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(23) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la 3.000 lei următoarele fapte: 

a) transportul materialelor lemnoase fără conexiune permanentă de date mobile active pe toată 
perioada transportului până la destinaţie, în baza informaţiilor preluate din SUMAL 2.0, în situaţia 
în care normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie această obligaţie; 

b) transportul materialelor lemnoase fără receptorul GPS al dispozitivului mobil pornit pe toată 
perioada transportului până la destinaţie, în baza informaţiilor preluate din SUMAL 2.0, în situaţia 
în care normele privind circulaţia materialelor lemnoase, aprobate în temeiul art. 73 din Legea nr. 
46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituie această obligaţie. 

(24) În cazul transportului materialelor lemnoase, în mod repetat, în baza aceluiaşi aviz de însoţire, 
doar primul transport dintre cele identificate este considerat ca fiind însoţit de documente specifice 
de transport, cu îndeplinirea condiţiei ca materialele lemnoase/produsele din lemn să fie 
descărcate/recepţionate la destinaţie. Efectuarea transportului în mod repetat în baza aceluiaşi aviz 
de însoţire se dovedeşte fără documente specifice de transport. În situaţia identificării unuia sau 
mai multor transporturi efectuate în baza aceluiaşi aviz de însoţire, al căror volum cumulat 
depăşeşte 10 mc, se aplică prevederile art. 68 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicaţiei SUMAL 2.0, cu 
fotografii şi/sau înregistrări video şi orice alte mijloace de probă." 

31.La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Constituie contravenţii silvice, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 2.000 lei introducerea în aplicaţiile 
informatice din SUMAL 2.0 prevăzute de normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi/sau 
înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel 
al mijlocului de transport efectiv încărcat." 

32.La articolul 19 alineatul (6), literele a), f), g), l) şi m) şi alineatul (9) se abrogă. 

33.La articolul 19, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(10) Pentru contravenţiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancţiunea 
principală se aplică: 

a) emitentului avizului de însoţire a materialelor lemnoase, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. 
(2) lit. b)-d) şi alin. (21) şi (22); 

b) transportatorului profesionist, dacă faptele sunt cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) şi alin. (23; 

c) conducătorului vehiculului pe care este încărcat materialul lemnos sau care tractează orice părţi 
de vehicule distinct înmatriculate/neînmatriculate, pe care este încărcat materialul lemnos, 
conducătorului atelajului, care nu are calitatea de transportator profesionist, dacă faptele sunt cele 
prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c) şi alin. (23); 

d) sancţiunea complementară de confiscare a materialelor lemnoase se aplică emitentului avizului 
de însoţire a materialelor lemnoase." 
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34.La articolul 19, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul 
cuprins: 

"(101) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul materialelor lemnoase 
confiscate şi dacă acestea aparţin unei alte persoane decât emitentul avizului de însoţire care are 
calitatea de contravenient. În procesul-verbal se vor menţiona datele de identificare a proprietarului 
sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă." 

35.La articolul 21, literele c), g)-i) şi k) se abrogă. 

36.La articolul 21, literele d), j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"d) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind modul de completare şi eliberare 
a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase, în format electronic, numai dacă prin această faptă 
nu se pot stabili cantităţile transportate şi provenienţa acestora; 

......................................................................................... 

j) refuzul expeditorului/transportatorului de a transporta şi descărca materialele lemnoase reţinute 
în vederea confiscării/confiscate în condiţiile legii, la locul de păstrare/depozitare în custodie stabilit 
de agentul constatator; 

......................................................................................... 

l) refuzul de către profesionişti de a permite agenţilor constatatori să realizeze activităţile de 
verificare şi/sau să inventarieze stocurile de material lemnos, să pună la dispoziţia acestora 
documentele necesare, precum şi neacordarea sprijinului necesar, în baza solicitării scrise a 
agenţilor constatatori." 

37.La articolul 22, alineatele (2), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(2) Materialele lemnoase reţinute/confiscate în condiţiile legii de agenţi constatatori vor fi date în 
custodie ocolului silvic care deţine spaţiul de depozitare cel mai apropiat de locul 
reţinerii/confiscării. 

(3) Darea în custodie a materialelor lemnoase reţinute/confiscate se poate face şi către operatorul 
economic căruia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională, cu acordul scris al agentului constatator, 
al operatorului economic şi al ocolului silvic. 

......................................................................................... 

(5) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul 
constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea şi depozitarea acestora. Cheltuielile 
efectuate pentru ridicarea, transportarea şi depozitarea materialelor lemnoase reţinute/confiscate, 
precum şi cele efectuate pentru manipularea materialului lemnos inventariat se acoperă din sumele 
rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase confiscate. 

(6) Sancţiunea complementară a confiscării valorice, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc 
sau care nu pot fi identificate, se aplică pentru diferenţa constatată dintre volumul materialelor 
lemnoase înscrise în documentele care fac dovada provenienţei, potrivit normelor privind circulaţia 
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materialelor lemnoase, şi volumul materialelor lemnoase efectiv determinat cu ocazia controlului, 
pentru materialele lemnoase depozitate/prelucrate/sortate/comercializate." 

38.La articolul 24 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 51 lit. b), art. 6 lit. c) şi d), art. 7 alin. (1) lit. a)-
c) şi e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. c) şi f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) şi e), art. 17 
lit. c) şi d), art. 18 lit. d), art. 19 alin. (1)-(5) şi art. 21; 

......................................................................................... 

e) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) şi 
(2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1), alin. (2), alin. (21), alin (22), alin. (3) şi alin. (5) 
şi art. 21;" 

39.La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 29 

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, plata amenzii se face la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora 
contravenienţii îşi au sediul sau domiciliul fiscal ori la casieriile autorităţilor administraţiei publice, 
atât în numerar, cât şi prin virament." 

40.La articolul 30, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: 

"(8) Agentul constatator care este personal silvic sau care este absolvent al învăţământului superior 
de lungă durată cu diplomă de licenţă şi completată, după caz, cu masterat/doctorat în ştiinţe 
inginereşti din domeniul silvicultură sau absolvent, cu diplomă, al învăţământului superior de scurtă 
durată, de profil tehnic cu calificări în domeniul silvicultură, pregătire de specialitate silvică atestată 
prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România, în cazul celorlalţi agenţi 
constatatori, are dreptul de a inventaria şi calcula volumul materialelor lemnoase expediate, 
primite, depozitate, deţinute şi/sau prelucrate de către deţinătorii depozitelor 
permanente/temporare, platformelor primare, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai 
altor spaţii destinate depozitării temporare, instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase, 
personalul operatorului de transport, al administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii 
ferate." 

41.La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) În situaţia în care instanţa de judecată care a constatat nulitatea procesului-verbal de constatare 
a contravenţiei silvice dispune să se achite celui în drept o despăgubire, aceasta se achită de către 
entitatea care a beneficiat de contravaloarea materialului lemnos valorificat sau de către 
beneficiarul donaţiei, după caz. În situaţia în care despăgubirea dispusă de instanţa de judecată este 
mai mare decât contravaloarea materialului lemnos valorificat sau decât valoarea materialelor 
lemnoase supuse donaţiei, diferenţa în plus faţă de contravaloarea materialului lemnos valorificat 
sau faţă de valoarea materialelor lemnoase supuse donaţiei se suportă de la bugetul de stat prin 
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bugetul autorităţii publice centrale în structura căreia este angajat agentul constatator care a aplicat 
sancţiunea complementară de confiscare, cu încadrarea în bugetul aprobat." 

42.Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 34 

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se varsă la 
bugetul de stat, în cazul contravenţiilor săvârşite de către operatorii economici, sau, după caz, la 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale, pentru contravenţiile săvârşite de către persoanele 
fizice. 

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură este obligată să asigure de la bugetul 
de stat, prin bugetul acesteia, sumele necesare decontării costurilor serviciilor de manipulare, 
încărcare-descărcare şi transport al materialelor lemnoase, solicitate de agentul/agenţii 
constatator/constatatori prevăzut/prevăzuţi la art. 24 alin. (1), care realizează acţiunea de control. 

(3) Serviciile prevăzute la alin. (2) sunt asigurate de prestatori publici şi/sau privaţi, pe bază de 
contract, anual, încheiat cu structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, în funcţie de competenţa teritorială a acesteia. 

(4) Decontul prevăzut la alin. (2) se întocmeşte de către prestatorul de servicii, cu avizul 
agentului/agenţilor constatator/constatatori care a/au solicitat serviciile de manipulare, încărcare-
descărcare şi transport al materialelor lemnoase şi se depune la structura teritorială de specialitate 
a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu care a încheiat contractul de prestări 
servicii. 

(5) Procedura privind decontarea costurilor serviciilor de manipulare, încărcare-descărcare şi 
transport al materialelor lemnoase prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură." 

43.La articolul 36, alineatele (1), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 36 

(1) Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum şi a celor 
abandonate este obligat să doneze volumul confiscat, numai în cazul materialelor lemnoase care fac 
obiectul primei puneri pe piaţă, către instituţiile publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
unde s-a realizat custodia. 

......................................................................................... 

(7) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul 
donaţiei, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitaţiei şi transport, după 
caz, precum şi sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se 
găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel: 

a) 15% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziţia persoanei juridice 
în structura căreia îşi desfăşoară activitatea agentul constatator care a realizat confiscarea; 
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b) 85% în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, în cazul în care materialul 
lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în 
care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum 
şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror provenienţă nu poate fi stabilită. 

(8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) se virează în contul instituţiilor din care fac parte agenţii 
constatatori prevăzuţi la art. 24 alin. (1) care au realizat confiscarea." 

Art. II 

Dispoziţiile art. 5 alin. (6) lit. d), art. 8, art. 10 lit. c), art. 12, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. h)-i) şi 
art. 30 alin. (8) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 


