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Hotărâre  219 
 

2017-
04-12 

 

Guvernul 
României 

 

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 
materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a 
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 
precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (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 şi produse din lemn  

Monitorul 
Oficial al 
României nr 
266 din 2017-
04-14  

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 219/2017 

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 

lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (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 şi 

produse din lemn 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ  

 

HOTĂRÂRE 

 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare 

a Regulamentului (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 şi produse din lemn 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

    Termenul de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 

1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 

prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a 

Regulamentului (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 şi produse din lemn, este 21 

aprilie 2017. 

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.004/2016, aplicațiile SUMAL reglementate de această hotărâre ar 

trebui testate în termen de 100 de zile de la data publicării actului 

normativ în Monitorul Oficial al României.  
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        Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură 

realizarea, dezvoltarea, funcţionarea şi administrarea SUMAL. 

Dezvoltarea este asigurată în baza contractului nr. 5613/17.08.2016 

încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de 

achizitor și S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L., în calitate de prestator, 

având ca termen de finalizare data de 17 noiembrie 2016. 

      Prevederile contractului 5613/17.08.2016 nu au fost respectate. 

Astfel, potrivit prevederilor contractuale, până la data de 29.03.2017, 

situația modulelor recepționate parțial în cadrul contractului  se 

prezintă astfel: 

 În prezent, stadiul recepționării aplicațiilor SUMAL cuprinse în 

caietul de sarcini asumat de dezvoltator este: 

-SUMAL Amenajament:   în curs de recepționare; 

-SUMAL Ocol-calcul APV:  recepționat; 

-SUMAL Marcare: recepționat platforma Android, în curs 

de recepționare pentru platformele 

iOS, Windows mobile; 

-SUMAL Admin:  recepționat; 

-Portalul Satelitar:  recepționat; 

-WoodTracking:  recepționat numai platforma Android; 

în curs de recepționare pentru 

platformele iOS, Windows mobile; 

-iWoodTracking:  recepționat platforma Android, în 

curs de recepționare pentru 

platformele iOS, Windows mobile; 

-Raportari:   se dezvoltă în perioada de pilotare.  

     În acest context, punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 1004/2016 nu poate fi realizată, fiind condiționată de 

funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor informatice din SUMAL.  

La analiza comparativă a prevederilor Caietului de sarcini cu 

prevederile articolelor din Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 s-a 

constatat că reglementările nu concordă în totalitate cu specificațiile 

tehnice din caietul de sarcini, unele reglementări fiind cuprinse în faza 

de dezvoltare, altele nu.  

Conform prevederilor art. 5 alin. (4) lit. l) și art. 15 alin. (2) lit. b) 

din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1004/2016 există 

și posibilitatea generării și emiterii avizelor de însoţire a materialelor 

lemnoase în format PDF direct cu device-ul mobil, dar în 

specificațiile din caietului de sarcini aferent contractului de dezvoltare 

și în dezvoltarea realizată nu există această obligație, respectiv 

realizare.   

     În aceste condiții, se prorogă termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) 

din Hotararea Guvernului nr. 1004/2016 cu 6 luni. Prorogarea 

termenului are în vedere următoarele: 
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   - 30 de zile pentru receptia tuturor modulelor; 

   - 10 zile necesare  elaborării și aprobării ordinului privind testarea 

SUMAL și pentru încheierea de convenții cu administratorii de fond 

forestier, operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare 

forestieră și amenajarea pădurilor; 

   - 100 zile pentru testarea efectivă; 

   - 40 zile pentru eventuale modificări și completării ale Hotărârii 

Guvernului nr. 1004/2016, în funcție de rezultatele testării SUMAL.    

1
1
În cazul proiectelor 

de acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia  

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 
Prin adoptarea prezentului act normativ se prorogă termenul de 

intrare în vigoare a Hotarârii Guvernului nr. 1004/2016  până la data  

21 octombrie 2017. 

3. Alte informaţii   Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1.
1 
Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor de stat  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2
1
 Impactul asupra sarcinilor administrative Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2 
.Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Alte informaţii          Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

 pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)           

                              
- mii lei - 

 

Indicatori 

 

 

Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 

5 ani 
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
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    a) buget de stat, din acesta:       

         (i)  impozit pe profit        

         (ii) impozit pe venit       

    b)   bugete locale:       

         (i)  impozit pe profit       

bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
      

         (i) contribuţii de asigurări       

   2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

  a) buget de stat, din acesta:       

        (iii)   cheltuieli de capital        

    b) credit extern       

    c) surse prorii        

   3.  Impact financiar, plus/minus, 

din care:  

      

a) buget de stat        

b) bugetele locale       

   4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor  bugetare  
      

   5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea  veniturilor bugetare 

      

   6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea  modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

   7. Alte informaţii   
 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor actului normativ: 

   a) acte normative  în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

   b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea  implementării noilor dispoziţii 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1¹  Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia 

în domeniul achiziţiilor publice 

a) impact legislativ-prevederi de modificare şi 

completare a cadrului normative în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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b) norme cu impact la nivel operational/tehnic-

sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi 

centralizate de achiziţii publice, structură 

organizatorică internă a autorităţilor contractante 

 

2. Conformitatea  actului normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
 

4  Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
 

5  Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
 

6  Alte informaţii 
Nu   au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul actului normativ     

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile  

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

actul normativ are ca obiect  activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile  Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005  privind  

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente   

Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

  

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

prezentul proiect de act normativ prin 

avizul nr. 234/2017. 

6. Alte informaţii                                                                 Nu au fost identificate 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea prezentului act 

normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării actului normativ 

   În elaborarea proiectului a fost 

îndeplinită procedura stabilită prin Legea 

nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia  publică. În 

acest sens, proiectul de act normativ a 

fost afişat pe site-ul Ministerului Apelor 

şi  Pădurilor în data de 1 martie 2017.  

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

   Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii        Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act 

normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

  Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2.  Alte informaţii   Nu   au fost identificate. 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 

lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de 

aplicare a Regulamentului (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 şi produse din lemn. 

 

 

 

 

Ministrul apelor şi pădurilor 

 

 

Adriana Petcu 

 

 

 

 


