MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
GARDA FORESTIERĂ CLUJ
Cluj Napoca, B-dul Muncii, Nr. 18, Corp A, Etaj 3 Tel./Fax: 0264.415.266, jud. Cluj
e-mail: gardaforestiera.cluj@gmail.com, registratura@cluj.gardaforestieră.ro

INFORMARE
privind legislația în vigoare referitoare la constatarea și
sancționarea contravențiilor în domeniul respectării regimului
silvic și cinegetic

2018

1

CUPRINS
1. Legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.............................3
2. Drepturile şi obligaţiile Gărzii Forestiere Cluj în desfăşurarea activităţilor de constatare a
contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile
persoanelor care sunt supuse acestor activităţi................................................................................3
2.1. Drepturile și obligațiile Gărzii Forestiere Cluj...................................................................................3
3. Prezentarea faptelor contravenţionale pentru care Garda Forestieră Cluj, în calitate de instituție
publică are competenţa de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a
sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile.......................................................................................4
3.1. Fapte contravenționale prevăzute de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare.....................................................4
3.3.1. În domeniul asigurării administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice.........................4
3.1.2. În domeniul amenajării pădurilor . . ................................................................................................5
3.1.3. În domeniul păstrării integrității fondului forestier, paza şi protecţia pădurilor.........................7
3.1.4. Regenerarea pădurilor şi punerea în valoare a masei lemnoase ..............................................10
3.1.5. Exploatarea masei lemnoase şi recoltarea produselor nelemnoase ........................................12
3.1.6. Controlul aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase, al depozitelor şi
instalaţiilor de prelucrare a lemnului .......................... .................................................................15
3.2. Fapte contravenționale prevăzute de Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea
fondului forestier naţional, cu modificările și completările ulterioare ...............................................20
3.3. Fapte contravenționale prevăzute de Legea 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare ........................................................21
4. Prezentarea faptelor contravenţionale prevăzute de legislația în vigoare care intră sub
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017.............................................................................................. 25
4.1. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice .............................. 25
4.2. Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional.....................29
4.3. Legea 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic ................................29
5. Noțiuni generale privind constatarea contravenției, aplicarea sancțiunilor și căile de atac
împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției...........................................................29
5.1. Constatarea contravenției ..................................................................................................................29
5.2. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale ...........................................................................................30
5.3. Căile de atac ........................................................................................................................................31

*****

2

În conformitate cu art. 3, alin. (1) dil Legea nr. 270/2017 a prevenirii, Garda
Forestieră Cluj, instituție publică cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a
contravenţiilor în domeniul respectării regimului silvic și cinegetic, elaborează și pune la
dispoziția publicului următoarele materiale informative referitoare la:
1. Legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor;
2. Drepturile şi obligaţiile Gărzii Forestiere Cluj în desfăşurarea activităţilor de
constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi
drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi.
3. Prezentarea faptelor contravenţionale pentru care Garda Forestieră Cluj, în
calitate de instituție publică are competenţa de constatare şi aplicare a
sancţiunilor contravenţionale, precum şi a sancţiunilor şi/sau a altor măsuri
aplicabile.
4. Prezentarea faptelor contravenţionale prevăzute de legislația în vigoare care intră
sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017.
5. Noțiuni generale privind constatarea contravenției, aplicarea sancțiunilor și căile
de atac împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției.
1. Legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
1.1. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu

modificările și completările ulterioare;
1.2. Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier
naţional, cu modificările și completările ulterioare;
1.3. Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic,
cu modificările și completările ulterioare.
2. Drepturile şi obligaţiile Gărzii Forestiere Cluj în desfăşurarea activităţilor de
constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi
drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi
În conformitate cu art. 9, alin. (1) din HG nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind
organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, personalul cu atribuţii de control din cadrul
Gărzilor îndeplineşte atribuţiile agenţilor constatatori prevăzute de lege, constată faptele
care pot fi încadrate drept contravenţii în domeniul silviculturii şi cinegetic şi aplică
sancţiunile prevăzute de lege; ia măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor
lemnoase care fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de
sancţiune; constată infracţiunile prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii şi cinegetic
şi sesizează organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute de Codul de
procedură penală.
În exercitarea atribuţiilor de control, personalul cu atribuţii de control îndeplineşte funcţii
ce implică exerciţiul autorităţii de stat, având următoarele drepturi şi obligaţii:
2.1.

-

-

Drepturile și obligațiile Gărzii Forestiere Cluj

să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în terenurile care fac parte din fondul forestier,
indiferent de natura proprietăţii, în sediile persoanelor juridice sau în incintele în care
se desfăşoară o activitate din domeniul silviculturii sau cinegetic;
să controleze modul de producere, depozitare, circulaţie a materialelor lemnoase, în
toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea operatorilor economici;
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-

-

-

-

să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă dispoziţiile
legale din domeniul silviculturii sau cinegetic;
să participe, împreună cu organele de poliţie şi jandarmerie, la activităţile comune de
constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor prevăzute de legislaţia silvică sau
cinegetică;
să sprijine activitatea de cercetare penală desfăşurată de organele de urmărire
penală cu privire la infracţiunile prevăzute de legislaţia silvică sau cinegetică;
să confişte sau să reţină în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate,
bunurile folosite ori rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale;
să participe, împreună cu organele competente, la controlul regimului silvic;
să acţioneze cu echipe de intervenţie mobile în baza informaţiilor proprii sau
transmise de structurile cu atribuţii specifice ale statului, inclusiv în punctele vamale
şi cele de trecere a frontierei;
să participe la activităţile de control al vehiculelor care transportă material lemnos pe
drumurile publice şi al documentelor aferente acestei activităţi, împreună cu agenţii şi
ofiţerii din cadrul Poliţiei Române;
să oprească şi să controleze vehiculele care transportă material lemnos pe drumurile
forestiere şi documentele aferente acestei activităţi.

3. Faptele contravenţionale pentru care Garda Forestieră Cluj, în calitate de instituție
publică cu atribuții de control, are competenţa de constatare şi de aplicare a
sancţiunilor contravenţionale
3.1.

Fapte contravenționale prevăzute de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările și completările
ulterioare

3.1.1. În domeniul asigurării administrării fondului forestier sau a serviciilor
silvice
-

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 proprietare ale terenului pe care este
amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept;

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la
5.000 lei următoarele fapte:
 neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii
legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;
 nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor
terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu actele de proprietate,
cu ţăruşi, borne, vopsea, şi/sau neîntreţinerea/nemenţinerea în stare
corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietăţii, respectiv
mutarea semnelor amenajistice şi/sau de hotar.

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la
2.000 lei următoarele fapte:
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neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate forestiere a
întreţinerii şi reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;
neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a asigura, pe
bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal,
administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face
solicitarea conform art. 2 lit. c)din Legea nr. 171/2010. Încheierea contractului
este condiţionată în mod expres de existenţa documentelor de proprietate,
precum şi de existenţa limitelor de proprietate materializate în teren sau în
coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care
limitele proprietăţii forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund
documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.

3.1.2. În domeniul amenajării pădurilor
- Constituie contravenţie silvică depăşirea posibilităţii, inclusiv ca urmare a recoltării
produselor accidentale I şi fără existenţa aprobărilor legale în acest sens, şi se
sancţionează după cum urmează:
 cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din posibilitate;
 cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%10% din posibilitate;
 cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă
10,1%-25% din posibilitate;
 cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă
peste 25% din posibilitate.
Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolul silvic de
regim, după caz, care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depăşit
posibilitatea în condiţiile prezentate la paragraful anterior, pe lângă plata amenzii, are
obligaţia achitării contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs
între volumul cu care s-a depăşit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor
accidentale I, preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data
producerii faptei, şi factorul de multiplicare, a cărui valoare este de:
o 0,5 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T V şi T VI;
o 0,7 pentru pădurile încadrate în tipurile funcţionale T III şi T IV.
-

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la
5.000 lei autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situaţiile în care
documentaţia necesară aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic nu
este avizată de structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură la data autorizării spre exploatare. Sancţiunea se aplică
persoanelor care au autorizat spre exploatare produse accidentale I.

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la
7.000 lei următoarele fapte:
 Nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor
din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor.
Sancţiunea se aplică persoanei juridice atestate pentru lucrări de amenajare a
pădurilor;
 Depăşirea prin recoltare în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3)
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de
recoltat; depăşirea se calculează ca diferenţă dintre suma volumelor recoltate în
perioada de aplicare a amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat
şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajare şi
posibilitatea anuală cumulată de produse principale, rezultată ca produs dintre
posibilitatea anuală de produse principale şi numărul de ani de aplicare a
amenajamentului silvic;
 elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de
valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform
prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Sancţiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a
procesului-verbal al şedinţei de preavizare a temei de proiectare - conferinţa I de
amenajare şi al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de
amenajare.
-

Constituie contravenţie silvică recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de
subunitate de gospodărire a unui volum mai mare decât volumul prevăzut pentru
lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fără
existenţa unei aprobări legale în acest sens, şi se sancţionează după cum urmează:
 cu avertisment, dacă depăşirea reprezintă până la 3% din volumul prevăzut;
 cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depăşirea reprezintă 3,1%10% din volumul prevăzut;
 cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depăşirea reprezintă
10,1%-25% din volumul prevăzut;
 cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depăşirea reprezintă
peste 25% din volumul prevăzut.

-

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la
6.000 lei depăşirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare
stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret.

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la
5.000 lei următoarele fapte:
 aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de
produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrişările legal aprobate sau cele
aferente instalaţiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de
specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu/fără avizul
acesteia, după caz;
 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. 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. Pe lângă plata amenzii, persoana vinovată are obligaţia achitării
contravalorii funcţiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre
volumul pus în valoare din arbori care nu îndeplinesc condiţiile de a fi încadraţi ca
igienă sau produse accidentale şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă
pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se face venit la fondul de
ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.
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-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la
2.000 lei următoarele fapte:
 necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului următor anului
pentru care se face raportarea, a tuturor evidenţelor prevăzute în amenajamentul
silvic. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în acest sens conform fişei
postului sau, în lipsa acesteia, se aplică şefului ocolului silvic;
 nerespectarea de către şeful de proiect a prevederilor consemnate în şedinţa
de preavizare a soluţiilor tehnice consemnate în procesul-verbal de stabilire a
soluţiilor tehnice pentru amenajament de către echipa de teren, organizată pentru un
ocol silvic sau pentru un proprietar;
 nematerializarea şi/sau neîntreţinerea semnelor amenajistice;
 mutarea semnelor amenajistice;
 compensarea volumului de recoltat prevăzut de amenajamentul silvic din
unităţi amenajistice inaccesibile cu volume echivalente din unităţi amenajistice
accesibile, cu excepţia produselor accidentale I, de către ocoalele silvice care
asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a
volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în
condiţiile legii, precum şi a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul
precedent. Sancţiunea se aplică personalului cu atribuţii în acest sens conform fişei
postului sau, în lipsa fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic.
3.1.3. În domeniul păstrării integrității fondului forestier, paza şi protecţia
pădurilor

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la
10.000 lei următoarele fapte:
 schimbarea fără aprobare legală a categoriei de folosinţă a terenurilor din
fondul forestier naţional, în măsura în care fapta nu constituie infracţiune în condiţiile
prevăzute la art. 106-108 din Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările
ulterioare;
 trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unităţilor administrativteritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâre a consiliului local, a consiliului
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 includerea pădurilor în intravilan;
 neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la termenul şi/sau în condiţiile
prevăzute în aprobarea de ocupare temporară;
 exploatarea agregatelor minerale de pe terenuri din fondul forestier naţional
fără aprobările legale;
 neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile
silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicată, cu modificările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de incendii,
în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii.

În cazul neredării terenurilor forestiere la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe
lângă achitarea amenzii, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier
naţional are obligaţia achitării, cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosinţă, a unei sume
egale cu dublul chiriei calculate conform metodologiei specifice, până la data reprimirii
terenurilor în fondul forestier naţional ori a obţinerii unei noi aprobări, în situaţia în care
legea prevede o astfel de posibilitate; despăgubirea are următoarele destinaţii:
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-

-

o 50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu
destinaţie silvică;
o 50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate
publică a statului şi se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea
temporară a terenurilor din fondul forestier naţional sau se achită proprietarului
pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului.
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la
5.000 lei neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile
silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a suprafeţelor de pădure afectate de incendii,
în limita fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform legii.
Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
 tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi
distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul
forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără
drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie
forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită
potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior. Se exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare
forestieră, aşa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale (art. 8, alin. (1), lit. a) din
Legea nr. 171/2010);
 furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept, a puieţilor, pomilor de
Crăciun ori a lăstarilor din fondul forestier naţional sau a pomilor de Crăciun din
culturi specializate sau furtul ori însuşirea arborilor tăiaţi cu drept sau fără drept de pe
terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea
prejudiciului, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui
metru cub de masă lemnoasă pe picior. (art. 8, alin. (1), lit. b) din Legea nr.
171/2010).

Faptele prevăzute la art. 8, alin. (1) din Legea nr. 171/2010, se sancționează după
cum urmează:
 cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită
potrivit legii, este cel mult egală cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă
pe picior;
 cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită
potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior;
 cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită
potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior;
 cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării săvârşirii de către
operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră a faptelor
prevăzute la art. 8, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 171/2010.
-

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei 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.
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-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000
lei următoarele fapte:
 inundarea terenurilor din fondul forestier naţional fără drept prin construirea de
baraje, praguri sau altele asemenea, pe albiile pâraielor ori ale văilor;
 aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special
amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii;
 deteriorarea drumurilor sau a căilor ferate forestiere, a lucrărilor de artă
aferente acestora, a amenajărilor, instalaţiilor, construcţiilor civile, vânătoreşti,
piscicole din apele de munte, a împrejmuirilor, a amenajărilor de propagandă silvică
ori a celor pentru protecţia pădurilor, a barierelor sau a altor lucrări asemănătoare din
fondul forestier naţional;
 deteriorarea, distrugerea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate şi/sau
a lucrărilor de corectare a torentelor din fondul forestier naţional sau neîntocmirea
documentaţiei în vederea lucrărilor de reabilitare a acestora;
 ştergerea sau deteriorarea în orice fel a mărcilor sau a numerelor curente de
pe arborii marcaţi ori de pe cioate.
 accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără acordul scris al
proprietarului sau administratorului, 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, a specialiştilor care elaborează studiile de
includere în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului
custozilor şi administratorilor ariilor naturale protejate.

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000
lei următoarele fapte:
 încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului
forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara
fondului forestier;
 neefectuarea de către ocoalele silvice a lucrărilor necesare pentru prognoza,
prevenirea şi combaterea la sol a bolilor şi dăunătorilor pădurilor, la termenele şi în
condiţiile stabilite prin normele tehnice.

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei până la
1.000 lei următoarele fapte:
 prelevarea solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din fondul
forestier, prin orice mijloace;
 refuzul persoanelor care desfăşoară activităţi în fondul forestier naţional sau în
vegetaţia forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic,
a personalului din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, al
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi al Inspectoratului
General al Jandarmeriei Române, la acţiunile de stingere a incendiilor;
 nepermiterea de către proprietarii şi/sau deţinătorii cu orice titlu de păduri a
accesului în pădurile pe care le deţin al persoanelor împuternicite să efectueze
observaţii şi măsurători necesare în vederea realizării Programului naţional de
monitorizare sol-vegetaţie forestieră sau realizării inventarului forestier naţional;
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 păşunatul în pădurile în care este interzis acesta, dacă valoarea prejudiciului
adus pădurii, stabilită conform legii, este de până la 5 ori preţul mediu al unui metru
cub de masă lemnoasă pe picior, la data constatării faptei.
-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la
2.000 lei următoarele fapte:
 instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte
locuri decât cele aprobate şi delimitate de deţinătorul terenului forestier respectiv;
 amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier proprietate publică în alte
locuri şi în alte condiţii decât cele aprobate;
 aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în fondul forestier de
animale domestice şi păsări;
 efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;
 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;
 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;
 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;
 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.
3.1.4. Regenerarea pădurilor şi punerea în valoare a masei lemnoase

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la
5.000 lei următoarele fapte:
 neefectuarea în două sezoane de vegetaţie a lucrărilor de regenerare
artificială sau de completare a regenerării naturale, de către proprietar/administrator
prestator de servicii silvice, a terenurilor pe care s-au realizat tăieri ilegale pe
suprafeţe compacte, tăieri accidentale pe suprafeţe compacte de minimum 0,5
hectare fără derogări de la prevederile amenajamentului silvic sau a terenurilor
oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier naţional, în
termen de 2 ani de la somaţie/aprobare. În situaţia în care legea obligă la constituirea
fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, acesta este utilizat la efectuarea
lucrărilor de regenerare;
 neexecutarea, de către proprietar sau de către ocolul silvic care asigură
administrarea, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi în limita
fondului de conservare şi regenerare a pădurilor şi/sau în cele intrate cu acte legale
în fondul forestier în vederea împăduririi în perioada de aplicare a amenajamentului;
 neîncadrarea proporţiei speciei/speciilor principale din compoziţiile de
regenerare în intervalul prevăzut de normele tehnice privind regenerarea pădurilor
sau în proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate;
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 neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată
scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier naţional a obligaţiilor
băneşti prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive
sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeţei aprobate, fără ca
beneficiarul să achite anticipat toate obligaţiile băneşti prevăzute de legislaţia în
vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare-primire în calitate de
predători au obligaţia să achite aceste obligaţii băneşti, în sume egale. Stabilirea
sumelor pentru fiecare persoană se face prin decizie a conducătorului structurii
teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Achitarea obligaţiilor băneşti este direct executorie, fără alte formalităţi prealabile,
depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 nepredarea de către beneficiar şi/sau nepreluarea de către proprietar şi/sau
ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în compensarea terenurilor pentru care a
fost emisă aprobarea de scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi, respectiv,
a terenurilor care fac obiectul compensării. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic
sau beneficiarului scoaterii definitive, după caz;
 neconstituirea şi/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier
sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare şi regenerare a
pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului pentru fondul forestier proprietate
publică a statului sau proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de
servicii silvice.
-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la
3.000 lei nerespectarea obligaţiilor privind înscrierea în amenajamentele silvice sau
neconducerea unei evidenţe la nivel de ocol silvic 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 atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa fişei
postului, se aplică şefului ocolului silvic.

-

Constituie contravenţie silvică, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale
infracţiunii, şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei:
 modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor
tehnice silvice, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de
până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se
calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi preţul mediu al unui
metru cub de masă lemnoasă pe picior;
 efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către
ocoale silvice la proprietarii de fond forestier şi/sau vegetaţie forestieră din afara
fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii
silvice/administrare/prestaţie silvică în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte
au fost suspendate sau expiră anterior termenului de reprimire a parchetului;
 constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea
normelor tehnice specifice în vigoare, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu
a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe
11

picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul şi
preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
 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.
Amenajamentul silvic în vigoare este amenajamentul silvic aprobat sau aflat în
procedură de elaborare care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 din anexa la
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.
3.1.5. Exploatarea masei lemnoase şi recoltarea produselor nelemnoase
-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la
10.000 lei următoarele fapte:
 autorizarea la exploatare a partizilor constituite din tăieri cu restricţie, în
epocile în care exploatarea este interzisă prin normele tehnice în vigoare;
 realizarea tăierii rase prin alăturare cu altă tăiere rasă, cu încălcarea
prevederilor legale în vigoare;
 refuzul/tergiversarea de către deţinător, aşa cum acesta este definit la pct. 14
din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de a permite
personalului silvic împuternicit pentru control accesul şi/sau exercitarea controlului în
condiţiile legii.
 vânzarea prin licitaţie sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică fără asigurarea volumului de masă lemnoasă pentru consumul
propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat
sau bugetul local, cu neîncadrarea în volumul aprobat cu această destinaţie, unităţi
care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în
domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum şi a necesarului pentru
consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale respective;
 neasigurarea transparenţei comercializării masei lemnoase în condiţiile
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică;
 autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau continuarea exploatării de
către operatorii economici care nu deţin certificat de atestare pentru lucrări de
exploatare forestieră valabil, cu excepţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4) din
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 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 şi care nu sunt
incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine;
 nerealizarea lucrărilor de depistare şi prognoză a atacurilor bolilor şi
dăunătorilor pădurii, în conformitate cu normele tehnice privind protecţia pădurilor
împotriva bolilor şi dăunătorilor. Sancţiunea se aplică administratorului;
 neexecutarea lucrărilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi
dăunătorilor pădurilor. Sancţiunea se aplică administratorului sau proprietarului, după
caz.
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Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei până la
20.000 lei neprelucrarea masei lemnoase achiziţionate la nivelul prevăzut la art. 60
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, sau depăşirea prin achiziţie/procesare a procentului prevăzut la art. 60
alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege, de către un operator economic/grup de operatori
economici. Operatorul economic/Grupul de operatori economici nu poate participa la
licitaţiile/negocierile organizate în anul de producţie următor anului pentru care s-a
constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea
nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau s-a depăşit
procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi lege.
Volumul de materiale lemnoase sau contravaloarea acestora, dacă acestea nu pot fi
identificate, achiziţionat/procesat sau neprocesat, după caz, anual de către operatorul
economic/grupul de operatori economici cu care nu se realizează procentul prevăzut la art.
60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, sau cu care s-a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeaşi
lege, se confiscă.
-

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei până la
10.000 lei următoarele fapte:
 exploatarea masei lemnoase din partizi contractate, fără autorizaţie de
exploatare şi proces-verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta
contravenţională este săvârşită de către operatori economici atestaţi pentru
exploatări forestiere, instituţia din care face parte agentul constatator care a constatat
fapta solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de
exploatare forestieră sancţiunea retragerii certificatului de atestare, în condiţiile legii.
Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă;
 exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în
autorizaţia de exploatare sau în actul de constatare încheiat la expirarea termenului
înscris în autorizaţia de exploatare;
 autorizarea spre exploatare de către ocoalele silvice a partizilor constituite în
păduri ai căror proprietari nu au încheiat contracte de prestări servicii
silvice/administrare în condiţiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost
suspendate sau au încetat fără asigurarea continuităţii;
 exploatarea masei lemnoase de către persoanele fizice în alte condiţii decât
cele prevăzute la art. 62 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
 cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate
în urma licitaţiilor/negocierilor, în alte condiţii decât cele prevăzute în Regulamentul
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
 amplasarea neautorizată pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade
feromonale sau alţi atractanţi pentru inducerea atacului de gândaci de scoarţă, în alte
condiţii decât cele prevăzute în instrucţiunile în vigoare. Valoarea arborilor afectaţi de
atacuri de gândaci de scoarţă ca urmare a amplasării neautorizate se asimilează cu
valoarea arborilor tăiaţi ilegal, iar fapta se încadrează drept contravenţie, dacă
valoarea prejudiciului este de peste 5 ori valoarea preţului mediu al unui metru cub
de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul de
masă lemnoasă afectat şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe
picior; volumul rezultat se valorifică conform reglementărilor în vigoare.
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-

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la
6.000 lei, care se aplică membrilor comisiei de preselecţie, neluarea de către comisia
de preselecţie a măsurii de respingere a participării pentru următoarele fapte ale
operatorilor economici:
 nedepunerea documentelor prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică sau dacă documentele depuse sunt
incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul;
 dacă au datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate
publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate
publică a unităţilor administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, cât şi grupul de
operatori economici din care face parte, după caz;â
 dacă nu au capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de
atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi anexei la acesta;
 dacă producătorii din industria mobilei, care au drept de preempţiune la
cumpărarea de masă lemnoasă, la oferta de preţ şi în condiţii egale de vânzare, nu
deţin atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat provenit
din fondul forestier proprietate publică a statului.

-

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la
3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de
către emitentul autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase pe picior, la momentul
emiterii autorizaţiei de exploatare.
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei până la
5.000 lei următoarele fapte:
 nerespectarea tehnologiilor şi traseelor de scos-apropiat prevăzute în
autorizaţia de exploatare;
 scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier naţional fără aprobare
legală a cioatelor şi/sau a resturilor de exploatare nevalorificabile;
 recoltarea din fondul forestier naţional a produselor nelemnoase specifice, fără
acordul proprietarului şi/sau al ocolului silvic care asigură administrarea pădurii;
 executarea neautorizată a drumurilor de tractor sau fără respectarea traseelor
aprobate;
 neexecutarea la termen şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia de exploatare a
lucrărilor de curăţare a parchetelor.

-

-

Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei până la
3.000 lei:
 neîndeplinirea obligaţiei ca la exploatarea pădurilor de răşinoase să se
cojească cioatele de pin şi molid, în întregime, iar la celelalte răşinoase, prin
curelare;
 menţinerea în pădure pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit, cu excepţia arborilor-cursă folosiţi la
combaterea dăunătorilor şi a lemnului provenit din rupturi şi doborâturi în masă. Dacă
fapta se săvârşeşte în mod repetat într-un interval de 6 luni, se solicită comisiei
emitente suspendarea/retragerea certificatului de atestare pentru lucrări de
exploatare forestieră;
 neîndeplinirea condiţiilor de reprimire a parchetelor de exploatare la expirarea
termenului prevăzut de autorizaţia de exploatare. Sancţiunea se aplică atât
operatorului economic deţinător al autorizaţiei de exploatare, cât şi personalului silvic
care a făcut reprimirea parchetului;
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 nerespectarea obligaţiei de a amplasa panoul cu principalele date referitoare
la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizaţiei de exploatare, conform
prevederilor şi specificaţiilor prevăzute în instrucţiunile privind termenele, modalităţile
şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.
3.1.6. Controlul aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase, al
depozitelor şi instalaţiilor de prelucrare a lemnului
-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei până la
10.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:
 expedierea, transportul, primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea de către
deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai
instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum
este stabilită de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
 expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără
avize de însoţire a materialelor lemnoase sau cu avize de însoţire din care nu rezultă
provenienţa legală, aşa cum sunt prevăzute de normele referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare
a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepţia
situaţiilor prevăzute de aceste norme;
 primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al
administratorului şi/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii
şi/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoţire a materialelor
lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă provenienţa legală ori
fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare
la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
 primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avize de
însoţire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă
provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute
de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor
de prelucrat lemn rotund;
 primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către
deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii
destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor
lemnoase fără provenienţă legală, aşa cum este stabilită de normele referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
 depunerea/acceptarea declaraţiei vamale de export pentru materiale
lemnoase fără avizul de însoţire valabil sau, după caz, fără documentul comunitar
echivalent avizului de însoţire, prevăzut de normele referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare
a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
 primirea, depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către
deţinătorii depozitelor, pieţelor, târgurilor, oboarelor şi altele asemenea, ai altor spaţii
destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a materialelor
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lemnoase fără avize de însoţire valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă
provenienţa legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute
de normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor
de prelucrat lemn rotund;
 vânzarea şi/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără provenienţă legală
sau fără avizele de însoţire valabile ori cu avize din care nu rezultă provenienţa
legală sau documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund;
 expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza
aceluiaşi aviz de însoţire. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicaţiei
Iwood Tracking, cu martori sau cu informaţii cu caracter oficial obţinute de la alte
autorităţi ale statului.
Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la
6.000 lei şi reţinerea în vederea stabilirii provenienţei şi/sau confiscarea materialelor
lemnoase în cauză următoarele fapte:
 deţinerea de materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea
condiţiilor cu privire la legalitatea provenienţei acestora, fără avize de însoţire a
materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoţire din care nu rezultă
provenienţa legală sau fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute
de lege;
 transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de însoţire a materialelor
lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu aviz de însoţire fără cod unic online sau
offline generat de aplicaţiile Sistemului informatizat de urmărire a materialelor
lemnoase, denumit în continuare SUMAL, şi înscris în aviz, cu excepţiile prevăzute
de normele legale, cu aviz de însoţire în care nu s-au înscris data şi ora plecării
transportului şi, respectiv, valabilitatea, în funcţie de distanţa până la destinaţie;
 transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel
puţin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoţire referitoare la:
o volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranţelor;
o specie/grupe de specii.
Sancţiunea complementară de confiscare se aplică asupra volumului, cu luarea în
considerare a toleranţelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se
depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire. Confiscarea se poate realiza valoric sau
fizic.
 expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate
prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienţei legale, cu
excepţia situaţiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin
emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos;
 expedierea şi/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost
introduse în aplicaţia informatică elementele prevăzute de normele referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund şi nu
s-au obţinut codurile online şi/sau offline, după caz, cu excepţiile prevăzute de
normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor
de prelucrat lemn rotund;
-
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 achiziţia şi comercializarea de materiale lemnoase pentru care este interzisă
achiziţia/comercializarea.
-

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000
lei şi cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace
de transport feroviare şi navale, precum şi cele care au ca destinaţie exportul, în
situaţia în care perioada de valabilitate a avizelor de însoţire care însoţesc
transportul de materiale lemnoase depăşeşte perioada de executare a contractului
de transport.

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei până la
6.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:
 refuzul importatorului de a returna în ţara exportatoare cantitatea de mărfuri
care depăşeşte cu mai mult de 10% volumul sau greutatea indicate în «licenţa pe
suport de hârtie», cât şi «licenţa electronică», aşa cum sunt definite în art. 2 din
Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a
măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului
privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în
Comunitatea Europeană - denumit în continuare licenţa FLEGT, sau, după caz,
duplicatul sau substitutul licenţei FLEGT, emis şi validat de autoritatea de acordare a
licenţelor, pe cheltuiala importatorului;

-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei
introducerea în aplicaţiile informatice din SUMAL prevăzute de normele referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund
şi/sau înscrierea în avizul de însoţire a materialelor lemnoase a unui număr de
înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat.

-

Următoarele fapte constituie contravenţii silvice şi se sancţionează după cum
urmează:
 neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sancţiunea se
aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare;
 introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din
lemn derivate din acesta, aşa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 995/2010
al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn,
cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, cu confiscarea lemnului recoltat în mod
ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta sau, după caz, cu interzicerea
comercializării lemnului sau a produselor din lemn;
 importul, transportul, deţinerea şi/sau prelucrarea şi comercializarea
produselor din lemn prevăzute în anexele II şi III din Regulamentul (CE) nr.
2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de
licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, exportate de
ţările partenere stabilite conform regulamentului menţionat, în cazul în care
transportul produselor respective nu este însoţit de o licenţă FLEGT sau, după caz,
de duplicatul ori substitutul licenţei FLEGT, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 4
alin. (3) din regulamentul menţionat, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei şi cu
confiscarea produselor din lemn;
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 nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem
«due diligence», astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulamentul (UE) nr.
995/2010, cu luarea în considerare a faptului că la primul control efectuat asupra
unui operator care nu a utilizat un sistem «due diligence», agentul constatator
acordă un termen de maximum 45 de zile de la comunicarea constatării pentru
încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen
care se înscrie în actul de constatare a neregulilor, cu amendă de la 8.000 lei la
15.000 lei şi cu suspendarea pentru o perioadă de maximum 12 luni a acordului de
distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special;
 neîndeplinirea, de către o organizaţie de monitorizare, a obligaţiilor prevăzute
pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de
la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancţiunea se aplică organizaţiei de monitorizare;
 transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se
facă raportarea lunară, de către profesionişti, din culpa acestora, a datelor în
SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei şi cu suspendarea acordului de
distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90
de zile. Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de
specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
 netransmiterea de către profesionişti a raportării lunare a datelor în SUMAL,
cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi cu suspendarea acordului de distribuire şi
utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile.
Sancţiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
 implementarea de către operator a propriului sistem «due diligence» care nu
îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu
amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
 neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise în sistemul «due
diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
 neîndeplinirea de către comercianţi a obligaţiilor prevăzute pentru aceştia la
art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
 neîndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de a utiliza un sistem
«due diligence» la momentul exploatării masei lemnoase pe picior, cu excepţia
situaţiei în care operatorul realizează activităţi de exploatare prin prestaţii silvice,
conform reglementărilor în vigoare, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
 neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor
lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligaţiei de a verifica veridicitatea
codului unic, precum şi data, ora, minutul şi secunda, prin interogarea aplicaţiei
SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără
cod unic valid se confiscă;
 nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligaţiilor referitoare la modul de
operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se
sancţionează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârşirea erorii
materiale;
 nedepunerea licenţei FLEGT pe suport hârtie sau în format electronic sau,
după caz, a duplicatului ori substitutului licenţei FLEGT la autoritatea naţională
competentă pentru primirea, verificarea şi acceptarea acesteia, cu amendă de la
1.000 lei la 3.000 lei;
 încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la
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sistemul «due diligence» şi la frecvenţa şi natura controalelor privind organizaţiile
de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului
European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care
introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.
 anularea nejustificată a unui aviz de însoţire şi neraportarea în SUMAL a
avizului de însoţire anulat pentru care a fost obţinut cod unic, cu amendă de la
5.000 lei la 10.000 lei; în situaţia în care se demonstrează că s-a realizat un
transport ilegal în baza avizului de însoţire anulat se confiscă şi materialele
lemnoase în cauză;
 nedeţinerea în depozit a cantităţilor de materiale lemnoase pe specii/grupe de
specii şi sortimente industriale, determinate ca diferenţe între stocurile scriptice şi
faptice, inventariate la data efectuării controlului, cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei şi cu confiscarea contravalorii materialelor lemnoase în cauză, cu luarea
în considerare a toleranţelor şi perisabilităţilor admise legal.
-

Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000
lei următoarele fapte:
 permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau pomilor de Crăciun în
pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform
normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;
 neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii destinate
depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;
 nedeţinerea registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase
sau neînscrierea la zi şi în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoţire de
către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai
instalaţiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;
 nerespectarea de către emitenţi a prevederilor legale privind modul de
completare şi eliberare a avizelor de însoţire a materialelor lemnoase;
 prezentarea la autoritatea vamală a avizului de însoţire ori a documentului
echivalent acestuia întocmit cu încălcarea prevederilor normelor privind circulaţia
materialelor lemnoase sau conţinând neconcordanţe cu datele înscrise în declaraţia
vamală ori în permisele vamale eliberate sau în documentele anexate la acestea;
 neprezentarea de către transportator a avizului de însoţire în vederea
efectuării controlului vamal al materialelor lemnoase exportate;
 nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura teritorială
competentă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a
dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn şi a documentelor cu regim special
nefolosite, de către persoanele juridice care le deţin, în cazul încetării activităţii
pentru care au fost confecţionate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării
persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de
atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancţiunii
complementare de retragere a autorizaţiei de funcţionare a ocolului silvic, după caz;
 nerespectarea prevederilor legale privind declararea pierderii, furtului sau
distrugerii formularelor cu regim special ori documentelor de provenienţă, a celor de
însoţire, precum şi a registrului de intrări-ieşiri de materiale lemnoase, prevăzute de
normele privind circulaţia materialelor lemnoase în vigoare;
 transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun recoltaţi de pe
teritoriul naţional şi al materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului
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dreptunghiular prevăzut de normele privind circulaţia materialelor lemnoase în
vigoare; pomii de Crăciun se confiscă şi se valorifică prin vânzare directă;
 refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport al materialelor
lemnoase confiscate în condiţiile legii, la locul de păstrare în custodie stabilit de
agentul constatator;
 refuzul
transportatorului
de
a
transporta
materialele
lemnoase
confiscate/reţinute în vederea confiscării sau mijlocul de transport confiscat la locul
indicat de agentul constatator;
 neprezentarea organelor de control a registrului de evidenţă a intrărilor-ieşirilor
de materiale lemnoase la punctele de lucru ale deţinătorilor depozitelor, ai altor
spaţii destinate depozitării temporare şi/sau ai instalaţiilor de prelucrare a
materialelor lemnoase.

3.2.

-

Fapte contravenționale prevăzute de Legea nr. 56 din 19 martie 2010
privind accesibilizarea fondului forestier naţional, cu modificările și
completările ulterioare

Constituie contravenţii următoarele fapte:
 încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 56/2010 se
sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;
 nealimentarea contului destinat fondului de accesibilizare a pădurilor în
termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la
40.000 lei.
„Art. 5
(1)Fondul de accesibilizare a pădurilor prevăzut la art. 4 alin. (1) se constituie din
următoarele resurse:
a)până la 10% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii
provenite din produse principale şi accidentale I, aprobat prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
b)suma cuvenită administratorului fondului forestier proprietate publică a statului,
stabilită potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind
Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.”
„Art. 6
Fondul de accesibilizare a pădurilor se utilizează pentru:
a)proiectarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere;
b)proiectarea lucrărilor de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile forestiere
existente;
c)executarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere noi;
d)executarea lucrărilor de intervenţii de natura investiţiilor la drumurile forestiere
existente.”
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3.3.

-

Fapte contravenționale prevăzute de Legea 407 din 9 noiembrie 2006
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările și completările
ulterioare

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
 încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), m), n), ţ) şi u) şi la
art. 39 lit. b), d), q), x), y), ai) şi aj), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;
 încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d), j), k), l). q) şi w),
precum şi la art. 39 lit. h), k), n) şi r), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;
 încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b),
e), f), g), i), p), o), s), ş) şi v) şi la art. 39 lit. i), j), s), t), ţ), w), ab), ae) şi ah), cu
amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) şi (6), cu amendă de la
2.000 lei la 4.000 lei, cu excepţia pagubelor produse de speciile prevăzute în anexa
nr. 2;
 încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), (2), (21), (22), (23), (3) şi
(4), art. 18 alin. (1) şi (2), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. r) şi t), art. 35
alin. (4) şi la art. 39 lit. c), m), p), v), ac), af) şi ag), cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei;
 accesul în fondurile cinegetice cu laţuri, ogari sau metişi de ogari, cu amendă
de la 3.000 lei la 6.000 lei.
„Art. 13
(5)Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (1)-(4) şi emiterea deciziei comisiei de
constatare se realizează în termen de maximum 72 de ore de la depunerea cererii
scrise de către persoana păgubită, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul
căreia s-a produs paguba.
(6)Plăţile către beneficiarii despăgubirilor se fac în termen de maximum 30 de zile
de la emiterea deciziei de constatare.”
„Art. 15
(5)Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice şi/sau juridice
care fac dovada proprietăţii terenurilor, în condiţiile legii.
„Art. 17
(1)Gestionarii sunt obligaţi să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu
respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de
management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de
valabilitate a contractului de gestionare.
(2)Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc
anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al
gestionarului fondurilor cinegetice şi vor fi supuse aprobării administratorului.
(21)Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 16 ani,
de către personalul cu specializare cinegetică angajat al gestionarului, cu
respectarea prevederilor contractelor de gestionare, şi se supun aprobării
administratorului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sau
de
la
primirea
în
gestiune
a
fondurilor
cinegetice.
(22)În situaţia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate,
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planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al
ariilor naturale protejate.
(23) În ariile naturale protejate din cuprinsul fondurilor cinegetice în care vânătoarea
este admisă, evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se
realizează cu anunțarea prealabilă a administratorilor sau custozilor acestor arii.
(4)Managementul populaţiei faunei cinegetice din ariile naturale protejate în care
vânătoarea este interzisă pe porţiuni din parcuri naţionale, rezervaţii ştiinţifice, zone
cu protecţie stricta, zone cu protecţie integrală şi alte asemenea zone, incluse în
fonduri cinegetice, se face de către administraţiile ariilor naturale protejate în cauză,
conform instrucţiunilor tehnice în domeniu şi prevederilor planului propriu de
management aprobat, care exclude practicarea vânătorii.”
„Art. 18
(1)Gestionarii sunt obligaţi să asigure paza faunei cinegetice din fondurile
cinegetice contractate cu cel puţin un paznic de vânătoare pe fiecare fond cinegetic,
care îndeplineşte condiţiile legii şi ale reglementărilor administratorului, angajat cu
normă întreagă.
(2)Personalul prevăzut la alin. (1) este dotat cu uniformă şi armament
corespunzător.”
„Art. 19
(21)Evaluarea populaţiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către
gestionar, sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia
mediului, cu anunţarea prealabilă a reprezentanţilor administratorului faunei
cinegetice şi administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz.”
„Art. 21
(1)Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile cinegetice
din România se poate face numai dacă:
a)anterior acţiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau
sub supravegherea unei instituţii de cercetare ori de învăţământ superior cu activitate
cinegetică;
b)ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură şi aprobate de autoritatea publică
centrală care răspunde de protecţia mediului.
(2)Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic
indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură, în baza certificării calităţii genetice a acestora, dată de o
instituţie ştiinţifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorităţii publice centrale care
răspunde de protecţia mediului.
(3)În funcţie de rezultatul experimentelor şi al studiilor de impact, autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură face propuneri de completare a anexei nr. 1
sau 2, după caz, cu acordul autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia
mediului.”
„Art. 23
(1)În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzic:
a)popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind
din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;
b)lăsarea animalelor domestice libere sau păşunatul cu acestea în fondul forestier;
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c)păşunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie şi 24 aprilie, cu
excepţia cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau
deţine cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deţinătorului de teren pe
care se păşunează;
d)tulburarea liniştii faunei cinegetice în perioada de înmulţire şi creştere a puilor;
e)înfiinţarea, întreţinerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecţiei
faunei de interes cinegetic;
f)deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor de faună cinegetică;
g)distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoreşti de orice fel ori a culturilor
pentru vânat;
h)lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoţitori de turme sau cirezi în
fondurile cinegetice, altfel decât vaccinaţi sau dehelmintizaţi;
i)circulaţia în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor de circulaţie publică
în fondurile cinegetice, fără acordul gestionarului;
j)circulaţia persoanelor însoţite de câini fără a fi purtaţi în lesă, în afara căilor de
circulaţie publice din fondurile cinegetice, cu excepţia vânătorilor, poliţiştilor,
jandarmilor şi îngrijitorilor de animale;
k)permiterea însoţirii turmelor şi cirezilor cu un număr de maximum 300 de animale
de către câini însoţitori al căror număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în
zona de deal şi de 3 în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în
plus numărul de câini se poate suplimenta cu câte un exemplar indiferent de zona
altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în zona de munte, 7 câini în zona de deal şi 5
câini în zona de câmpie; turmele şi cirezile de animale mai pot fi însoţite de
maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv sub formă de crotaliu în
ureche; paza stânelor se poate asigura cu un număr nelimitat de câini care vor fi
ţinuţi în ţarc;
l)hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;
m)mutarea de către persoane neautorizate a hranei destinate vânatului;
n)distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;
o)refuzul de a preda gestionarului exemplarele de faună cinegetică ţinute în
captivitate sau coarnele lepădate de cervide;
p)neanunţarea celei mai apropiate primării despre existenţa în fondurile cinegetice a
unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic;
q)naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale
vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii,
fără ţinerea evidenţei potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură;
r)depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali şi animali ai
culturilor agricole sau silvice a substanţelor chimice toxice pentru fauna cinegetică,
fără luarea măsurilor de protecţie a acesteia şi respectarea normelor tehnice de
utilizare a lor;
s)abandonarea câinilor şi altor animalele domestice în fondurile cinegetice;
ş)lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metişilor acestora, în scopul
sălbăticirii;
t)lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale
sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;
ţ)producerea sau reproducerea, procurarea, deţinerea, comercializarea şi utilizarea,
după caz, a capcanelor, arcurilor de vânătoare, păsărilor de pradă sau câinilor de
vânătoare, fără respectarea reglementărilor administratorului;
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u)nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de
management şi în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în
categoriile pe suprafeţele cărora nu se constituie fonduri cinegetice;
v)distrugerea materialelor de conştientizare privind fauna de interes cinegetic şi
vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice;
w)deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau
filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicaţie.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis doar păşunatul vitelor
mari aparţinând comunităţilor locale, în fondul forestier privat, dacă
a)suprafeţele pe care se păşunează sunt suprafeţe în care arboretele rezultate prin
regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau sunt suprafeţe pe care
plantaţiile realizate au starea de masiv încheiată şi înălţime mai mare de 3 metri;
b)nu există păşune comunală.
(3)În situaţiile prevăzute la alin. (2), păşunatul este permis cu acordul scris al
proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic.
(4)Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor de
vânătoare sunt obligaţi să predea exemplarele din speciile de faună cinegetică
găsite, rănite sau bolnave în fondurile de vânătoare pe care le gestionează,
staţionarului care funcţionează în cadrul regiunii de dezvoltare economică.
(5)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor de vânătoare din
care provin exemplarele predate la staţionare nu li se reduc cotele de recoltă
aprobate.”
„Art. 35
(4)Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanţe mai
mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau
în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.”
„Art. 39
b) depășirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;
c) furnizarea de către gestionar de informații eronate referitoare la nivelul populației
speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;
d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar pentru vânatul sedentar ori depășirea
cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;
h) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de
interes cinegetic, precum și a detectoarelor de animale;
i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreților și urșilor prin
utilizarea altor cartușe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt
prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;
j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la
răsăritul soarelui;
k) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau
cu câini gonitori;
m) distribuirea de hrană complementară sub formă de deșeuri de origine animală și
produse zaharoase de sinteză, în perioada 1 martie-30 noiembrie, în fondurile
cinegetice în care sunt prezenți urși;
n) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă
suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată mai mult de 70%;
p) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru
care este autorizată acțiunea de vânătoare;
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q) utilizarea odorivectorilor, exceptând cercetarea științifică, caz în care
administratorul aprobă utilizarea lor, în condițiile stipulate distinct în autorizația dată;
r) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor
produse de vânat sau a trofeelor de vânat;
s) fabricarea, comercializarea, deținerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare
de 5 mm;
t) vânătoarea în rezervațiile naturale a speciilor care fac obiectul protecției stricte în
aria naturală protejată;
ț) vânătoarea în ariile naturale protejate incluse în fondurile cinegetice practicată fără
respectarea condițiilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale
respective aprobate în condițiile legii;
v) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat să fie crotaliat în condițiile art.
19 alin. (5), iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizația de vânătoare;
w) stânjenirea voită ori împiedicarea practicării vânătorii;
x) completarea necorespunzătoare a autorizațiilor de vânătoare în privința
participanților la vânătoare și a numărului de exemplare de vânat recoltate;
y) nereturnarea în termen a autorizațiilor de vânătoare de către titularii acestora;
ab) accesul neautorizat cu arma de vânătoare neintrodusă în toc pe orice fond
cinegetic;
ac) utilizarea ca atrape a animalelor vii orbite sau mutilate, a chemătorilor
electronice, a înregistratoarelor de sunete și a oglinzilor apelante;
ae) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna cinegetică cu ambarcațiuni cu
motor a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/oră, precum și exercitarea
vânătorii din autoturisme;
af) gazarea și afumarea vizuinelor fără aprobarea administratorului;
ag) părăsirea teritoriului României cu vânat fără documente de proveniență și fără a
fi crotaliat conform reglementărilor administratorilor;
ah) vânarea mamiferelor și păsărilor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
ai) nerespectarea, de către gestionar, a reglementărilor privind evaluarea trofeelor de
vânat, aprobate prin ordin al administratorului;
aj) neprezentarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare pentru practicarea
vânătorii, de către participanții la acțiunea de vânătoare la solicitarea organelor de
control.
4. Faptele contravenţionale prevăzute de legislația în vigoare care intră sub
incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017 si HG nr. 33/2018

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice, cu modificările și completările ulterioare,
 art. 3 alin. (2) - 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
proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule
de drept.
 art. 3 alin. (3) Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu amendă de
la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

4.1.
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 art. 3 alin. (3) lit. a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de
către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice
autorizate, pe bază de contract;
 art. 3 alin. (3) lit. b) nematerializarea şi nedelimitarea în teren de către
proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le deţin, în conformitate cu
actele
de
proprietate,
cu
ţăruşi,
borne,
vopsea,
şi/sau
neîntreţinerea/nemenţinerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de
hotar ale proprietăţii, respectiv mutarea semnelor amenajistice şi/sau de hotar;
 art. 4, lit.a) neasigurarea de către administratorii drumurilor şi ai căilor ferate
forestiere a întreţinerii şi reparării acestora, conform normelor legale în
vigoare;
 art. 4, lit.b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligaţiei de a
asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului
legal, 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 sau în coordonate Stereo 70.
Fapta nu constituie contravenţie în situaţia în care limitele proprietăţii
forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de
proprietate din vina proprietarului solicitant.
 art. 6, lit.a) - necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului
următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidenţelor prevăzute în
amenajamentul silvic. Sancţiunea se aplică personalului silvic cu atribuţii în
acest sens conform fişei postului sau, în lipsa acesteia, se aplică şefului
ocolului silvic;
 art. 6, lit.c) - nematerializarea şi/sau neîntreţinerea semnelor amenajistice;
 art. 7,alin.(1), lit.d) - neredarea terenurilor forestiere în circuitul silvic la
termenul şi/sau în condiţiile prevăzute în aprobarea de ocupare temporară;
 art. 7,alin.(1), lit.f) - neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură
administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a
suprafeţelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare şi
regenerare a pădurilor, constituit conform legii;
 art. 9, lit. f) - accesul oricărui autovehicul în fondul forestier naţional, fără
acordul scris al proprietarului sau administratorului, 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, a specialiştilor care elaborează studiile de includere în Catalogul
naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine, personalului custozilor şi
administratorilor ariilor naturale protejate;
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 art. 10, lit. a) - încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice
fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră
din afara fondului forestier;
 art. 12, lit. 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;
 art. 12, lit. b) - amplasarea stupilor sau stupinelor în fondul forestier
proprietate publică în alte locuri şi în alte condiţii decât cele aprobate;
 art. 12, lit. c) - aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupină instalate în
fondul forestier de animale domestice şi păsări;
 art. 12, lit. d) - efectuarea de împrejmuiri în păduri fără aprobare legală;
 art. 12, lit. g) - 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;
 art. 12, lit. h) 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;
 Art. 13, alin. (1), lit. e) nepredarea de către beneficiar şi/sau nepreluarea de
către proprietar şi/sau ocolul silvic, după caz, a terenurilor oferite în
compensarea terenurilor pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere
definitivă din fondul forestier naţional şi, respectiv, a terenurilor care fac
obiectul compensării. Sancţiunea se aplică şefului ocolului silvic sau
beneficiarului scoaterii definitive, după caz;
 Art. 13, alin. (1), lit. f) - neconstituirea şi/sau nealimentarea de către
administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a
fondului de conservare şi regenerare a pădurilor. Sancţiunea se aplică
administratorului pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau
proprietarului, în situaţia în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.
 Art. 13, alin. (2) - Constituie contravenţii silvice şi se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei nerespectarea obligaţiilor privind
înscrierea în amenajamentele silvice sau neconducerea unei evidenţe la nivel de
ocol silvic 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 atribuţii în acest sens conform fişei postului sau, în lipsa
fişei postului, se aplică şefului ocolului silvic;
 art. 15, alin. (1), lit. c) - refuzul/tergiversarea de către deţinător, aşa cum
acesta este definit la pct. 14 din anexa la Legea nr. 46/2008, republicată, cu
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modificările ulterioare, de a permite personalului silvic împuternicit pentru
control accesul şi/sau exercitarea controlului în condiţiile legii.
 art. 15, alin. (1), lit. e) neasigurarea transparenţei comercializării masei
lemnoase în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică;
 art. 16, alin. (3) - Constituie contravenţie silvică şi se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de
atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizaţiei de exploatare a
masei lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizaţiei de exploatare;
 art. 17, lit.a) - nerespectarea tehnologiilor şi traseelor de scos-apropiat
prevăzute în autorizaţia de exploatare;
 art. 17, lit.e) neexecutarea la termen şi în condiţiile prevăzute în autorizaţia
de exploatare a lucrărilor de curăţare a parchetelor;
 art. 19, alin. (4), lit. g) netransmiterea de către profesionişti a raportării
lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei şi cu
suspendarea acordului de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim
special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancţiunea se aplică după
notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură;
 art. 19, alin. (4), lit. h) implementarea de către operator a propriului sistem
«due diligence» care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din
Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
 art. 19, alin. (4), lit. i) neîndeplinirea de către operator a condiţiilor înscrise
în sistemul «due diligence» pe care îl utilizează, cu amendă de la 5.000 lei la
8.000 lei;
 art. 19, alin. (4), lit. m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a
obligaţiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de
la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancţionează profesionistul care notifică structura
teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură cu privire la săvârşirea erorii materiale;
 art. 19, alin. (4), lit. o) încălcarea prevederilor art. 5 din Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind
normele detaliate referitoare la sistemul «due diligence» şi la frecvenţa şi
natura controalelor privind organizaţiile de monitorizare prevăzute în
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului
de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi
produse din lemn, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 art. 21, lit. a) permiterea comercializării materialelor lemnoase şi/sau
pomilor de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele
asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la provenienţa, circulaţia
şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;
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 art. 21, lit. b) neîmprejmuirea de către deţinători a depozitelor, a altor spaţii
destinate depozitării temporare şi/sau a instalaţiilor de prelucrare a materialelor
lemnoase;
Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului
forestier naţional, cu modificările și completările ulterioare,
 art. 8, alin. (1), lit. b) nealimentarea contului destinat fondului de
accesibilizare a pădurilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) şi se
sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei

4.2.

Legea 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic, cu modificările și completările ulterioare,
 art. 48 alin. (1) lit.a) pentru incalcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. m)
- mutarea de către persoane neautorizate a hranei destinate vânatului;
 art. 48 alin. (1) lit. c^1 încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) şi
(6), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cu excepţia pagubelor produse de
speciile prevăzute în anexa nr. 2;
 art. 48 alin. (1) lit. d) pentru incalcarea prevederilor art. 17 alin. (1) Gestionarii sunt obligați să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu
respectarea principiului durabilității, pe baza studiilor de evaluare și a
planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic,
pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare, cu amendă de la
2.000 lei la 5.000 lei;

4.3.

5. Noțiuni generale privind constatarea contravenției, aplicarea sancțiunilor și căile
de atac împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției.
5.1.

Constatarea contravenției

Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume
prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod
generic agenţi constatatori.
Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului de Interne,
special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai
autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene,
primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute
în legi speciale.
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi
locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte
agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric
personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei
contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi
arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea
eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se
sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut
ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de
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ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o
asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune
plângerea.
În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie sau cetăţeni români
cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi
numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării
acestuia şi statul emitent.
În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la
cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de
constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte
menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele
şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului
acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
5.2.

Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se
prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.
Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei, agentul
constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite
de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz
sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.
Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie
proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de
împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia,
de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale
contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de
evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi
despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea
corespunzătoare în procesul-verbal.
Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor
destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. În toate situaţiile agentul constatator va
descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor măsurile de
conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând menţiunile corespunzătoare în
procesul-verbal.
În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum şi dacă a fost
obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea
de plată. În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la obligativitatea achitării
amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a
despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze
la executarea silită.
În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze
procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către
agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre
această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor
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această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep
să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de
sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei
zile de lucru următoare.
Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online,
în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau
la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin
mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii
sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate
să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea
funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul
săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat
a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator
sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte.
5.3.

Căile de atac

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se
poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel
căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte
măsura confiscării.
Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită
contravenţia.
Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale principale şi
complementare este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la paragraful precedent.
Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat plângerea poate
fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi
fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute
şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii.
Procesul-verbal neatacat în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării
acestuia, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea
constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
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