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Secţiunea 1 

ORDONANŢĂ de URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și privind 

stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. 
Sursa actului 

normativ 
Art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată. 

2.2. 
Descrierea situaţiei 

actuale 

      Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, la Componenta C2 

– Păduri și Protecția Biodiversității, Țintele 25 și 26 Investiții 1. 

Campanie națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri 

urbane, România s-a angajat să împădurească și să reîmpădurească o 

suprafață de 56 700 ha, până în anul 2026. 

      Împăduririle se pot executa pe terenuri agricole și neagricole, cu 

specii și ecotipuri care sunt rezistente la impactul viitor proiectat al 

schimbărilor climatice și nu vor avea impact negativ asupra 

biodiversității. Utilizarea speciilor neindigene este permisă numai în 

cazul în care se demonstrează că utilizarea lor conduce la condiții 

favorabile și adecvate ale ecosistemului (cum ar fi clima, solul, zonele 

de vegetație, rezistența la foc) și că speciile native prezente nu mai sunt 

adaptate la viitor condiţiilor climatice modelate şi condiţiilor pedo-

hidrologice. 

       De asemenea, se vor folosi numai specii de arbori și ecotipuri care 

sunt potrivite pentru condițiile climatice viitoare proiectate pentru 

România; 

Împădurirea va contribui în mod pozitiv la obiectivele de conservare a 

biodiversității, managementul apei și protecția solului. Împădurirea nu 

va avea loc pe terenuri agricole de mare valoare naturală, pajiști sau 

zone umede, cu excepția cazului în care scopul intervenției este 

refacerea habitatelor. Proiectele de împădurire sau reîmpădurire se 

desfășoară în zonele expuse și vulnerabile la pericolele climatice, în 

special la secete și inundații. 

       Proiectele de împădurire și reîmpădurire vor face obiectul unei 

proceduri de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), dacă este 

determinată în procedura de screening EIM, iar planurile de 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355#A635
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management forestier relevante pentru acțiunile de împădurire și 

reîmpădurire vor fi supuse unei proceduri complete de evaluare 

strategică de mediu (raport de mediu), în special dacă afectează 

habitatele și/sau speciile protejate. 

        Pentru realizarea acestor împăduriri este necesară instituirea unei 

noi categorii de vegetație forestieră din afara fondului forestier național, 

și anume: “culturi agroforestiere de pe terenuri agricole”, având în 

vedere interesul fermierilor de a realiza asemenea tipuri de împăduriri. 

Față de plantațiile cu specii forestiere pe terenuri agricole, culturile 

agroforestiere se realizează pe terenuri degradate, arbori și tufișuri 

multifuncționale în mijlocul culturilor, culturi intercalate între rândurile 

de arbori, garduri de protecție, perdele forestiere de protecție cu lățimea 

de până la 10 metri.   

         De asemenea, pentru punerea în aplicare a Planul Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta C2 – Păduri și Protecția 

Biodiversității, Țintele 25 și 26 Investiții 1. Campanie națională de 

împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane este necesară 

modificarea definiției materialelor lemnoase de la pct. 21 din anexa nr. 

1 , prin încadrarea puieților forestieri în categoria materialelor 

lemnoase, scopul fiind reducerea costurilor de producere a acestora, 

precum și stimularea  producerii puieților forestieri prin utilizarea 

sumelor din fondul de conservare și regenerare a pădurilor. 

     În scopul de a elimina orice barieră în acțiunea de împădurire a 

terenurilor afectate de factori biotici și abiotici, a fost eliminată 

constrângerea limitativă a proprietarilor de fond forestier proprietate 

privată a persoanelor fizice și juridice și proprietate publică și privată a 

unităților administrativ-teritoriale, înscriși în Registrul național al 

asociațiilor de proprietari de păduri, să beneficieze de facilitățile 

prevăzute la art. 971 alin. (4). 

      Neluarea măsurilor legislative prezentate referitoare la crearea 

cadrului pentru implementarea lucrărilor de împădurire în cadrul 

Programului Național de Redresare și Reziliență determină nerealizarea 

împăduririi celor 56.000 ha stabilite ca țintă in program. 

La articolul 20, alineatul (6) se modifică pentru clarificarea 

textului, prin introducerea sintagmei „aprobarea elaborării”. Normele 

tehnice cuprinse în art.20 alin.(6) sunt aprobate prin Ordinul ministrului 

apelor și pădurilor nr.766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor 

acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul 

forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii 

posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor 

accidentale I.  

          Alineatul  (12) al articolului 21 se modifică și vizează 
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reglementarea intrării în vigoare a amenajamentului silvic, astfel: 

“(12)  Amenajamentul silvic intră în vigoare la data aprobării 

acestuia prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care 

răspunde de silvicultură. “ 

         Alineatul  (13) al articolului 21 se modifică pentru corelarea cu 

prevederile alin.(12). 

           La articolul 21, alineatul (21) se abrogă pentru corelarea cu 

prevederile alin.(12). 

          La art.22 prevederile alin.(12) și (13) se modifică din următoarele 

considerente:  

           Potrivit Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor 

silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de 

folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul 

ministrului apelor și pădurilor nr.766/2018, pentru elaborarea 

amenajamentelor silvice sunt obligatorii mai multe etape, printre care 

şedinţa de preavizare a temei de proiectare - Conferinţa I de amenajare, 

precum și şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a 

de amenajare se organizează după recepţia lucrărilor de teren.  

           Astfel, pentru elaborarea amenajamentului silvic este necesară 

preavizarea temei de proiectare (Conferința I de amenajare) la care 

participă şeful de proiect şi a expertului care asigură controlul tehnic 

pentru lucrările de amenajare a pădurilor, din partea unităţii specializate 

autorizate; şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile 

silvice, reprezentanţii structurilor ierarhice superioare acestuia şi, după 

caz, a proprietarului; administratorului ariei naturale protejate, în 

situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste fondul 

forestier; reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru 

protecţia mediului; reprezentantul autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de 

specialitate a acesteia.   

          Ulterior, se analizează prima versiune a amenajamentului silvic, 

în care se dezbat mai multe documente, cum ar fi procesul-verbal al 

Conferinţei I de amenajare şi tema de proiectare pentru lucrarea de 

amenajare a pădurii, coordonatele stereo 70, 

proiectele/lucrările/acţiunile care se propun a fi realizate în cadrul 

amenajamentului silvic, ș.a. 

           A treia etapă presupune recepția lucrărilor de teren, de către o 

comisie special constituită. 

           După parcurgerea acestor etape are loc şedinţa de preavizare a 

soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de amenajare, care se organizează 

după recepţia lucrărilor de teren, cu participarea reprezentanților 

desemnați.  

            Astfel, prin modificarea art.22 alin.(13) se propune ca actul 
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administrativ de mediu pentru amenajamentele silvice să se emită cu 

respectarea termenelor prevăzute de Hotărârea Guvernului 

nr.1076/2004, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării 

şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - Conferinţa a II-a de 

amenajare, prevăzută la paragraful anterior.  

           După art. 22 alin (14) se introduc 2 noi alineate, alin. (15-16), prin 

care se reglementează obligația de evaluare de mediu a 

amenajamentelor silvice care se suprapun parțial sau total cu arii 

naturale protejate de interes comunitar, conform Ordonanței de urgență 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și 

completările ulterioare.  

          Cu privire la introducerea unei litere noi, lit.k) la alin.(3) al 

art.33, precizăm că s-a stabilit o nouă destinație a fondului de 

conservare și regenerare a pădurilor, și anume „decontarea costurilor 

puieților utilizați la împădurire sau reîmpădurire, produși în pepinierele 

proprii sau achiziționați”, având ca scop posibilitatea de a crea puieți 

pentru împădurirea terenurilor agricole.  

         Prin adresa nr. 14109/14.11.202, care vizează  Cauza 

2020/2033, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a comunicat 

Comisiei Europene termene pentru conformare, după cum urmează: 

“Având în vedere necesitatea completării legislaţiei naţionale privind 

evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice, faptul că prevederile 

ordinelor de ministru au fost suspendate şi urgenţa asigurării 

implementării rapide a aspectelor vizate de ordinele contestate în 

instanţă, s-a renunţat la modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor elaborând, potrivit cerinţelor 

transmise de Comisia Europeană în scrisoarea din 12 octombrie a.c., 

proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea 

unor acte normative din domeniul silviculturii. 

Proiectul a fost aprobat de conducerea Ministerului Mediului, Apelor 

şi Pădurilor şi se află în procedură de avizare interministerială, 

estimându-se că acesta va fi aprobat de către Guvernul României 

până la sfârşitul lunii noiembrie 2022. 

Conform art. (4) din proiectul de Ordonanță de urgență a 

Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei 

ordonanţe de urgenţă (deci cel mai târziu 31.12.2022), se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, metodologia de derulare a procedurii de 

evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 22 

alin. (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi 



5 
 

completările aduse prin această ordonanţă de urgenţă, prin care se 

vor reintroduce aspectele agreate de Comisie în contextul discuţiilor 

avute pentru promovarea Ordinului ministrului mediului, apelor și 

pădurilor nr. 1946/2021.” 

Modificarea și completarea prevederilor art. 36 vizează asigurarea 

cadrului legal pentru amplasarea/extinderea componentelor Rețelei 

Naționale de Supraveghere Meteorologică, și a infrastructurii de 

telecomunicații speciale pe terenurile forestiere proprietate publică a 

statului.  Extinderea rețelei naționale de observare a Sistemului 

Meteorologic Național Integrat (SIMIN), se va realiza de către 

Administrația Națională de Meteorologie, instituție aflată  sub 

autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în parteneriat cu 

Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

Obiectivul acestei investiții, este de a spori capacitatea de a 

prognoza fenomene meteorologice severe (nowcasting) și, prin urmare, 

de a reduce sau preveni impactul advers al acestora, acest lucru 

realizându-se prin extinderea rețelei naționale de observații în cadrul 

Sistemului Meteorologic Național Integrat (SIMIN) cu stații 

meteorologice de suprafață automate și autonome și stații 

agrometeorologice, precum și prin implementarea și punerea in 

funcțiune a unui subsistem integrat de comunicații, monitorizare, 

alimentare dedicat acestor stații și a serviciilor, sistemelor hardware si 

software pentru interconectarea acestuia cu Sistemul Meteorologic 

Integrat Național (SIMIN). 

Perioada de implementare a Planul Național de Redresare și 

Reziliență  este relativ scurtă, iar pentru proiectele de investiții propuse, 

este necesară actualizarea/elaborarea de urgență a documentațiilor 

tehnico-economice, astfel încât să poată fi contractate și implementate 

până la termenul prevăzut în propunerea de Regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a "Mecanismului 

de Redresare și Reziliență" COM (2020) 408 final, respectiv până la 

data de 31 decembrie 2022 să fie contractate 70% din valoarea 

granturilor și diferența până la data de 31 decembrie 2023. Totodată, în 

contextul necesității amplasării stațiilor meteorologice prevăzute prin 

investiția de Extindere a rețelei naționale de observare a Sistemului 

Meteorologic Național Integrat (SIMIN), este necesară identificarea 

acelor amplasamente/terenuri care, potrivit studiilor de specialitate, 

întrunesc toate criteriile tehnice de selecție, precum și scoaterea 

definitivă a acestora, în condițiile legii, de către statul român. 

Administrația Națională de Meteorologie, în parteneriat cu 

Serviciul de Telecomunicații Speciale va realiza extinderea rețelei 

naționale de meteorologie existente cu 300 de stații meteorologice 

automate si autonome de suprafață și 100 de stații agrometeorologice si 
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va asigura buna funcționare a acestora prin implementarea unui sistem 

integrat de comunicații, monitorizare, alimentare dedicat celor 300 de 

amplasamentele meteorologice. 

Extinderea rețelei naționale de meteorologie contribuie la detecția, 

monitorizarea și prognozarea pe foarte scurtă durată a precipitațiilor și a 

evenimentelor severe produse de precipitațiile abundente. 

Administrația Națională de Meteorologie R.A. este, conform art.1 

alin.(1) și (2) din Legea nr.216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, 

persoană juridică română, care desfăşoară activităţi de interes naţional 

şi activităţi cu specific pentru apărare şi securitate naţională. Conform 

art.3 alin.(2) din același act normativ, „obiectul principal de activitate 

al Administrației Naționale de Meteorologie R.A. îl constituie 

activitatea de meteorologie și climatologie necesară dezvoltării social-

economice și integrarea acestei activități în sistemul de convenții și 

relații internaționale, scop în care: 

a) efectuează observaţii şi măsurători privind starea şi evoluţia 

vremii; 

b) asigură şi controlează circulaţia internă de date şi informaţii 

meteorologice; 

c) elaborează metodologii de măsurare şi prelucrare a datelor şi 

realizează produse meteorologice; 

d) elaborează diagnoze, prognoze şi avertizări meteorologice; 

d1) realizează studii şi cercetări privind identificarea şi evoluţia 

zonelor vulnerabile la diverse fenomene meteorologice severe, precum 

secetă, deşertificare, inundaţii şi altele asemenea, absolut necesare la 

elaborarea strategiei naţionale de prevenire şi diminuare a efectelor 

schimbărilor climatice; 

d2) identifică, monitorizează şi analizează situaţiile şi zonele în 

care este posibil să se intervină activ în atmosferă în vederea 

modificării regimului precipitaţiilor atmosferice; 

d3) elaborează prognoze ale câmpului de poluant în cazul unui 

accident chimic sau nuclear pentru asigurarea protecţiei populaţiei; 

e) participă la activităţile adiacente de preîntâmpinare a 

riscurilor meteorologice; 

f) constituie, actualizează sistematic şi administrează Fondul 

naţional de date meteorologice; 

g) realizează studii şi cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea 

propriului domeniu; 

h) elaborează studii şi scenarii de evoluţie a climei; 

i) dezvoltă capacitatea proprie de răspuns la cererea şi exigenţele 

utilizatorilor; 

j) elaborează componentele de climatologie din studiile de impact 
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şi de bilanţ de mediu; 

k) organizează şi coordonează sistemul naţional de formare şi 

pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei şi 

fizicii atmosferei; 

l) participă la programe/activităţi internaţionale, conform 

domeniului său de competenţă; 

m) reprezintă România pe lângă Organizaţia Meteorologică 

Mondială.”. 

Astfel, la cele de mai sus se adaugă și prevederile Legii nr. 

139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările 

ulterioare, respectiv art.1 alin.(1) și (2), art.2, art.3 alin.(1) lit.(a) și (2), 

art.6 lit.b)-h), j)-p) și s), art.7 alin.(1), art.9, art.22, care stipulează 

faptul că activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acţiunilor 

destinate supravegherii permanente şi cunoaşterii mediului aerian prin 

observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, 

necesară pentru dezvoltarea social-economică a României. 

Activitatea de meteorologie este de interes public naţional şi cu 

specific pentru apărare şi securitate naţională, care se desfăşoară în 

condiţiile art.1 alin.(2) din Legea nr.139/2000, cu modificările 

ulterioare şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei 

Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizaţiei 

Naţionale Unite, cu acordurile încheiate de această organizaţie cu alte 

organizaţii internaţionale, precum şi cu prevederile convenţiilor 

internaţionale în domeniu la care România este parte. 

Activităţile de meteorologie definite mai sus au ca scop protecţia 

meteorologică a vieţii şi a bunurilor. 

Neluarea măsurilor legislative prezentate, referitoare la crearea 

cadrului pentru amplasarea/extinderea componentelor Rețelei Naționale 

de Supraveghere Meteorologică, și a infrastructurii de telecomunicații 

speciale pe terenurile forestiere proprietate publică a statului și a 

unităților-administrativ-teritoriale, determină blocarea realizării 

obiectivelor din cadrul Programului Național de Redresare și 

Reziliență. 

          Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2), ocuparea 

temporară a terenurilor din fondul forestier național, se aprobă pe toată 

perioada de de execuție și existență în fondul forestier a obiectivelor de 

interes național, județean sau local, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții:  

a) durata de execuție și existență a obiectivelor depășește 10 ani; 

b) redarea terenurilor în circuitul silvic nu se poate realiza fără restricții. 

          Prin măsura prezentată anterior se urmărește sprijinirea realizării 

obiectivelor de interes național, județean sau local, prin eliminarea 

aprobărilor numeroase pe întreaga perioadă a unui obiectiv.  
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         Un alt aspect care este reglementat în prezentul proiect de 

ordonanță de urgență a Guvernului este majorarea termenului, de la 30 

de zile la maximum 90 de zile, necesar accesului în regim de urgență, 

pentru remedierea unor defecțiuni prin operațiuni speciale la alte 

orizonturi de exploatare din cadrul capacităților existente și a repunerii 

în funcțiune a capacităților de producție nefuncționale, în vederea 

suplimentării producției de petrol și gaze naturale, precum și pentru 

intervențiile cu caracter urgent pentru execuția lucrărilor de punere în 

siguranță a infrastructurii de transport rutier și feroviar. 

          Alineatul 3 al art.47 a fost completat cu sintagma „precum și cele 

destinate extinderii zonei de siguranță a liniilor electrice existente”, în 

vederea protecției liniilor de transport a energiei electrice. 

           La articolul 971, alineatul (4) se modifică pentru a permite 

accesul la sumele destinate împăduririi a tuturor persoanelor interesate. 

           La articolul II se instituie dispoziții derogatorii de la Legea nr. 

175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul 

silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 

192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de 

corectare a torenților din domeniul public al statului și din 

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul 

public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea 

consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 569 din 18 iulie 2017,  în sensul reglementării 

exportului de lemn pentru încălzirea locuinței  către  Republica 

Moldova, pe o perioadă limitată, la solicitarea acesteia. 

            Conform Memorandumului cu tema: Aprobarea acordării unui 

ajutor Guvernului Republicii Moldova constând într-o cantitate de 200 

mii metri steri (cv. 130 mii metri cubi) lemn pentru încălzire de către 

Guvernul României, aprobat în ședința Guvernului din data de 5 

octombrie 2022, cantitatea maximă de lemn pentru încălzire care se 

preconizează a fi exportată către Republica Moldova, până la data de 31 

martie 2023 este de 200 mii metri steri (cv. 130 mii metri cubi). 

La articolul III se instituie dispoziții tranzitorii cu privire la 

revizuirea prin reluarea procedurii de evaluare de mediu și a celei de 

evaluare adecvată conform prevederilor legislației în vigoare a 

amenajamentelor silvice care se suprapun, parţial sau total, cu arii 

naturale protejate de interes comunitar, valabile și aprobate la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență şi pentru care nu s-a 

elaborat studiul de evaluare adecvată şi raportul de mediu în cadrul 

procedurii de evaluare de mediu, precum și obligațiile titularilor 

amenajamentelor silvice.  

De asemenea se reglementează activitățile și acțiunile posibil de 

realizat în baza amenajamentelor silvice valabile și aprobate la data 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/184301
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/184301
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/167852
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/167852
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intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care își păstrează 

valabilitatea până la aprobarea  unui nou amenajament silvic.      

             La art.IV se stabilește ca, în termen de 60 de zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la inițiativa autorității 

publice centrale pentru protecția mediului, să se aprobe prin hotărâre a 

Guvernului, metodologia de derulare a procedurii de evaluare de mediu 

pentru amenajamentele silvice prevăzute la art. 22 alin. (11) din Legea 

nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta 

ordonanță de urgență. 

2.3. 
Schimbări 

preconizate 

          Măsurile legislative propuse vizează punerea în aplicare a 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2 – Păduri 

și Protecția Biodiversității, Țintele 25 și 26 Investiții 1. Campanie 

națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, prin 

care România trebuie să împădurească și să reîmpădurească o suprafață 

de 56 700 ha, până în anul 2026. 

De asemenea, vizează accesul în regim de urgență al operatorilor 

economici specializați, pentru remedierea unor defecțiuni prin 

operațiuni speciale la alte orizonturi de exploatare  din cadrul 

capacităților existente și pentru repunerea în funcțiune a capacităților de 

existente și repunerea în funcțiune a capacităților de producție 

nefuncționale, în vederea suplimentării producției de petrol și gaze 

naturale. 
2.4. Alte informaţii Nu sunt 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Descrierea generală a 

beneficiilor şi 

costurilor estimate ca 

urmare a intrării în 

vigoare a actului 

normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul social Actul normativ va conduce la realizarea împăduririlor terenurilor 

agricole. 

Măsura de la art. 40 alin. (2) are în remedierea unor defecțiuni prin 

operațiuni speciale la alte orizonturi de exploatare  din cadrul 

capacităților existente și a repunerii în funcțiune a capacităților de 

producție nefuncționale, în vederea suplimentării producției de petrol și 

gaze naturale precum și posibilitatea de intervenție, în regim de 

urgență, pentru execuția lucrărilor de punere în siguranță a 

infrastructurii de transport rutier și feroviar. Perioada de urgență este de 

maximum 90 zile. 
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3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale ale 

omului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.

1. 

Impactul asupra 

economiei şi asupra 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.

2. 

Impactul asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniul 

ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra 

mediului înconjurător 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva inovării şi 

digitalizării 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva 

dezvoltării durabile 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. 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), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

- în mii lei (RON) – 

Indicatori 
Anul 

curent 

Urmatorii patru 

ani 
Media pe cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

d) alte tipuri de venituri 

(se va menționa natura acestora) 
Nu au fost identificate. 

4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura acestora) 
Nu au fost identificate. 

4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

b) bugete locale Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor documente: 

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 

din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoţită de 

ipotezele şi metodologia de calcul 

utilizate; 

b) declaraţie conform căreia majorarea 

de cheltuială respectivă este 

compatibilă cu obiectivele şi 

priorităţile strategice specificate în 

strategia fiscal-bugetară, cu legea 

bugetară anuală şi cu plafoanele de 

cheltuieli prezentate în strategia fiscal-

bugetară. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 



12 
 

4.8. Alte informații 
Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare    

5.1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

actului normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3. Conformitatea actului normativ 

cu legislaţia UE (în cazul 

proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi 

de drept UE). 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.1

. 
Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.2

. 
Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative ale UE 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente asumate  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ  

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la 

elaborarea actelor normative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6.2. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu consultarea  

Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva și Asociaţiei 

Forestierilor din România-ASFOR. 

6.3. Informaţii despre consultările 

organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale 

Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare, 

Asociației Municipiilor din România, Asociației Orașelor din 

România, Asociației Comunelor din România și Uniunii 

Naționale a Consiliilor Județene din România, prin adresa 

nr.19110/07.12.2022. 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România a 

transmis propuneri și observații prin adresa 

nr.5673/07.12.2022. 

Prin adresa nr.20581/13.12.2022, Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor a răspuns la observațiile și propunerile formulate 
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de Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6.5. 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            

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul 

Legislativ prin avizul nr. 1385/2022. 

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul 

Economic și Social prin avizul nr. 7956/2022. 

 

 

 

 

6.6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

7.1. 

Informarea societăţii civile cu 

privire la elaborarea actului 

normativ 

Actul normativ intră sub incidența prevederilor art. 7 alin. 

(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, conform 

cărora: „În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza 

circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de 

soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri 

aduse interesului public, proiectele de acte normative se 

supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de 

reglementările în vigoare.  

Punerea în aplicare a Planul Național de Redresare și 

Reziliență, componenta C2 - Păduri și protecția 

biodiversității, pct. 25 și 26 - Investiții 1. - Campanie 

națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri 

urbane, pentru împădurirea sau reîmpădurirea prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență a unei suprafețe de 56 

700 ha pe terenuri agricole și neagricole, până în anul 

2026. 

7.2. 

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. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

8.1. Măsuri de punere în aplicare a   Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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actului normativ   

8.2. Alte informaţii     Nu au fost identificate. 

 

         

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, precum și privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul silviculturii.  

 

 

 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor 

Tánczos Barna 

 


