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REFERAT DE APROBARE 

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, prin adresa nr. 3812/ICB/27.03.2020 și Asociația Administratorilor 

de păduri din România, prin adresa 85/30.03.2020, entități care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru 

circa 90% din suprafața fondului forestier național, solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor luarea 

unor măsuri urgente prin care să se reglementeze posibilitatea de transport a materialelor lemnoase din platforma 

primară în afara termenului de 60 zile reglementat la art. 5 alin. (5) din Normele  referitoare la proveniența, 

circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase 

și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin 

operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014,  

cu modificările și completările ulterioare, în situația în care  reprimirea partizilor s-a făcut cu stoc. 

Potrivit solicitărilor prezentate anterior, măsura este determinată de: 

 Situația socială și economică fără precedent la nivel local, național și chiar internațional: 

 Dificultățile de organizare a licitațiilor de vânzare a lemnului de către Regia Națională a Pădurilor-

Romsilva. 

 Greutățile privind valorificarea lemnului fasonat atât către operatori economici, cât și către 

populație și alți beneficiari legali, ca urmare a măsurilor cu caracter extraordinar luate pentru 

limitarea răspândirii infecției cu virusul COVID-19. 

 Expirarea termenului în perioada imediat următoare a  termenului de 60 de zile în care apv-ul 

constituie proveniență legală după reprimirea partizilor și existența stocurilor semnificative la 

nivelul unor ocoale silvice din structura regiei. 

 Imposibilitatea efectuării lemnului fasonat existent în stoc din platformele primare a partizilor 

reprimite în depozitele temporare/permanente din cauza costurilor suplimentare care nu vor putea 

fi recuperate din prețurile de valorificare actuale, precum și restricțiilor impuse prin Decretul 

prezidențial nr. 195/2020.  

 

                Vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin privind  completarea art. 24 din 

Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura 

și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și 

schimbărilor climatice  nr. 837/2014  
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