
 

  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

 

NORME METODOLOGICE 

de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor 

Apuseni, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

   Prezentele norme metodologice reglementează procedura de aplicare a 

Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 

Munţilor Apuseni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Titularii Carnetului de moţ, eliberat în condiţiile Legii nr. 33/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din judeţele Alba, Arad, 

Bihor, Cluj şi Hunedoara beneficiază de reducerile de 50 % pe calea ferată . 

Acordarea materialului lemnos se face pe bază de cerere, care se depune la 

primăria Comunei/Oraşului în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.  

   Beneficiarii de material lemnos care se acordă în temeiul prevederilor art. 2 şi 7 

din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 

Munţilor Apuseni, republicată, cu modificările și completările ulterioare,, 

denumiți în continuare „beneficiari”, vor depune cererile la primării până cel 

târziu la 30 aprilie a anului în curs în vederea obținerii lemnului de lucru fasonat 

în cursul anului calendaristic următor, cu excepţia anului 2020 în care cererile se 

vor depune in termen de 60 de zile calendaristice  de la intrarea în vigoare a 

prezentelor norme metodologice. 

Primăria verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, după care 

avizează sau respinge cererea. 

 Cererile avizate de către primar se supun aprobării prin hotărâre a consiliului 

local. 

Hotărârea cosiliului local în a cărei anexă sunt menţionaţi beneficiarii 

materialului lemnos cu datele de identificare și volumul de lemn aprobat pentru 

fiecare, va fi inaintată către ocoalele silvice de regim și de stat, care vor aloca cu 

prioritate volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual din fiecare unitate 

de producţie silvică. 

 Beneficiarii care sunt proprietari de fond forestier, au dreptul să 

achiziționeze materiale lemnoase provenind din altă pădure decât cea pe care o 

dețin, în condițiile prezentelor norme metodologice, doar în situația în care 

volumul de lemn de lucru fasonat care se poate obține în anul în curs din pădurea 

pe care o dețin, conform prevederilor legale, este mai mic decât volumul prevăzut 

de legea menționată mai sus. 

Pe baza informațiilor din hotărârea consiliului local beneficiarii 

cantităţilor de materiale lemnoase aprobate vor fi anunţaţi în vederea prezentării  

la sediul ocolului silvic , pentru cumpărarea  materialelor lemnoase respective. 

Stabilirea prețului de vânzare a materialelor lemnoase către beneficiari, se 

face după cum urmează: 

 Prețul unui metru cub de lemn de lucru fasonat care provine din fondul 

forestier proprietate publică se compune din prețul de referință, care se calculează 

conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, la care se adaugă cheltuielile de exploatare 

si se stabileste de catre consiliul local prin hotarare de consiliu in cazul fondului 
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forestier proprietate publica a unitatilor administrativ teritoriale ori de catre Regia 

Nationala a Padurilor-Romsilva in cazul fondului forestier proprietate publica a 

statului. 

Vânzarea materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică se 

face către beneficiari prin vânzare directă, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Pe durata transportului, materialele lemnoase vor fi însoţite obligatoriu de 

documentele de însoţire prevăzute în Normele referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de 

depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 

precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate 

consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, emise în baza art. 73 din Legea nr. 

46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Beneficiarii lemnului de lucru fasonat pe care-l prelucrează în vederea 

comercializării, au calitatea de comercianți, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. d) 

din 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 şi produse din lemn și au obligația de a respecta dispozițiile 

articolului 5 din regulamentul menționat. 

Beneficiarii lemnului de lucru fasonat, care prelucrează în vederea 

comercializării atât lemn provenit din pădurea proprietate privată pe care o dețin, 

cât și lemn achiziționat în condițiile prezentei metodologii, au calitatea atât de 

operatori, cât și de comercianți, astfel cum sunt definiţi la art. 2 literele c) și d) din 

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 şi produse din lemn și au obligația de a respecta prevederile 

regulamentului menționat. 

   Produsele cu grad superior de prelucrare, cum sunt doniţele, ciuberele, 

cozile de unelte, butoaiele, şindrila, furcile de lemn, vor fi însoţite pe timpul 

transpotului de documentele de provenienţă a materialului lemnos - exemplarul 1 

- din care provin şi de Carnetul de moţ. 

Documentele de însoţire pe durata transportului feroviar poartă sigiliul şi 

semnătura emitentului. În cazul când nu au acest sigiliu sau nu sunt completate 

corespunzător, produsele nu vor fi preluate la transport pe calea ferată. 

Plata tarifelor de transport şi a tarifelor accesorii se face în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea 

Regulamentului de transport pe căile ferate din România. 

Pentru transportul produselor prelucrate din lemn din judeţele prevăzute 

la art. 2 din Legea nr. 33/1996, cu modificările şi completările ulterioare, aduse 

prin legea 33/2019 spre locurile de valorificare, încheierea contractului de 

transport se efectuează numai dacă sunt îndeplinite condiţiile susmenţionate. 

Casierul staţiei, în momentul încheierii contractului de transport, va verifica dacă: 

a) predătorul este posesorul Carnetului de moţ, acesta fiind valabil numai 

însoţit de actul de identitate; 

b) predătorul a anexat la scrisoarea de trăsură documentul legal de însoţire 

a transportului; 

c) predătorul are domiciliul în unul dintre judeţele prevăzute la art. 2 din 

Legea nr. 33/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2) La transportul produselor rezultate din prelucrarea lemnului şi care 

urmează a fi valorificate prin comerţ ambulant în conformitate cu legislaţia sus-

menţionată: 

a) în scrisoarea de trăsură, la "Menţiuni ale căii ferate", pe toate 

exemplarele scrisorii de trăsură, casierul staţiei va face menţiunea "Legea 

nr. 33/1996, Carnet de moţ nr. ....."; 

b) calcularea şi încasarea tarifelor de transport se efectuează cu aplicarea 

unei reduceri tarifare de 50 % la tarifele de transport valabile în momentul 

încheierii contractului de transport. Deoarece legea nu prevede alte reduceri, 

tarifele accesorii se achită 100 %; 

c) exemplarul de serviciu al scrisorii de trăsură va avea ataşată în mod 

obligatoriu o copie de pe documentul de însoţire a transportului care este 

menţionat în scrisoarea de trăsură la rubrica "Menţiuni ale predătorului"; 

d) la eliberarea transportului, pe versoul filei 3 a scrisorii de trăsură - 

avizul şi adeverirea de primire - se vor înscrie datele de identitate ale 

destinatarului transportului. 

(3) Pentru transportul produselor agricole, obţinute prin valorificarea 

produselor prelucrate din lemn, se acordă aceeaşi reducere de 50 %, după cum 

urmează: 

a) în momentul încheierii contractului de transport, predătorul acestor 

produse, la rubrica "Menţiuni ale predătorului", va face pe propria răspundere 

menţiunea "Produse agricole obţinute prin valorificarea produselor prelucrate din 

lemn - Legea nr. 33/1996"; 

b) casierul staţiei de predare, la rubrica "Menţiuni ale căii ferate", va face 

menţiunea "Reducere 50 % - Legea nr. 33/1996, Carnet de moţ nr. ......."; 

c) calcularea şi încasarea tarifelor de transport se fac cu aplicarea reducerii 

de 50 % la tarifele de transport (exclusiv tarifele accesorii) în vigoare la data 

încheierii contractului de transport; 

d) în momentul eliberării transportului, pe versoul filei 3 a scrisorii de 

trăsură - avizul şi adeverirea de primire - se vor înscrie datele de identitate ale 

destinatarului transportului; 

e) şefii staţiilor, în momentul prezentării la transport a unor expediţii care 

se încadrează în prevederile Legii nr. 33/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare, după ce vor verifica respectarea tuturor prevederilor legale, vor lua 

măsuri de asigurare a vagoanelor la încărcare; 

             f) atât la predare, cât şi la destinaţie, titularii Carnetului de moţ care sunt 

predătorii, respectiv destinatarii acestor expediţii, vor fi atenţionaţi asupra faptului 

că trebuie să se încadreze în termenele proceselor tehnologice de încărcare-

descărcare, în caz contrar fiind aplicate tarife orare de utilizare. 

Pentru toate transporturile executate predătorul va depune scrisoarea de 

trăsură locală întocmită în 6 exemplare prin calchiere cu indigo. 

După expedierea fiecărui transport, indiferent de menţiunea "francare", 

staţia de predare va transmite la Societatea Naţională de Transport Feroviar de 

Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Serviciul control venituri în trafic local, o telegramă 

de avizare care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date: 

a) data expediţiei; 

b) numărul scrisorii de trăsură, poziţia de trafic; 

c) numărul vagonului; 

d) staţia de destinaţie. 

 Imediat după eliberarea transportului, staţia de destinaţie va înainta pe 

cale de corespondenţă cu borderou hârtie valoare fără sumă, la Societatea 

Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Serviciul control 

venituri în trafic local, exemplarul 6 al scrisorii de trăsură. 
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Până la data de 10 a lunii care urmează celei de referinţă, Societatea 

Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Serviciul control 

venituri în trafic local, va întocmi decontul, în 3 exemplare, al transporturilor 

efectuate, din care originalul şi o copie se înaintează lunar la Societatea Naţională 

de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Serviciul contabilitate. 

Acest decont se transmite Ministerului Transporturilor şi Locuinţei pentru 

recuperarea contravalorii de 50 % din tariful de transport de la bugetul de stat. 

Titularii Carnetului de moţ beneficiază de reducerea de 50 % din tariful 

călătoriei, la clasa II-a, la toate categoriile de trenuri de călători, atât la dus, cât şi 

la întors, atunci când fac dovada cu duplicatul documentului de transport al mărfii 

că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe calea ferată. De 

această reducere beneficiază şi posesorii Carnetului de moţ care prestează servicii 

cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecţii şi reparaţii din lemn, 

atât la dus, cât şi la întors. 

În acest scop, beneficiarul Legii nr. 33/1996 se prezintă la casa de bilete a 

operatorului de transport feroviar cu Carnetul de moț și duplicatul documentului 

de transport al mărfii sau cu dovada semnată de primarul din localitatea de 

domiciliu a beneficiarului acestui carnet, în cazul când se deplasează în altă 

localitate pentru prestarea de servicii cu materialul lemnos al beneficiarilor. Pe 

baza acestor documente se obţine contra cost bilet  de călătorie cu reducere 50 % 

din tariful aferent rangului de tren cu care urmează să călătorească și 50% 

reducere din tariful de rezervare pentru călătoria la clasa a II-a. Pentru călătoria la 

clasa I se plătesc diferențele tarifare aferente. 

La emiterea biletului  cu reducere 50 %, casierul va înscrie numărul 

Carnetului de moţ, numărul scrisorii de trăsură sau, după caz, al dovezii eliberate 

de primar. 

La verificarea legalității călătoriei în tren beneficiarul Legii nr. 33/1996 va 

prezenta personalului de tren legitimația de călătorie obținută de la casa de bilete, 

carnetul de moț, duplicatul documentului de transport al mărfii sau dovada 

semnată de primarul din localitatea de domiciliu și actul de identitate în original. 

Până la data de  20 a lunii, operatorul de transport feroviar de călători va centraliza 

situaţiile primite de la staţii/unități/sucursale regionale şi , va întocmi o situaţie 

concentratoare a prestaţiilor efectuate, pentru beneficiarii Legii nr. 33/1996,   

pentru biletele de călătorie emise în lunaii anterioară, denumit în continuare 

”Decontul prestațiilor efectuate pentru beneficiarii legii nr. 33/1996 în luna ... anul 

...”. Acest decont se va transmite de către operatorul de transport feroviar de 

călători la Autoritatea pentru Reforma Feroviară pentru recuperarea de la bugetul 

de stat a reducerii de 50 % din contravaloarea călătoriei la transportul 

beneficiarilor Legii nr. 33/1996 pe calea ferată. 

11În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia  

Regulamentele europene referitoare la interzicerea introducerii pe piaţă a 

lemnului recoltat ilegal din păduri şi care impun adaptarea legislaţiei interne 

sunt:  

1. 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 295 din 12 

noiembrie 2010; 

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 177 din 7 iulie 2012; 
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2. Schimbări preconizate Se crează facilități fiscale pentru titularii Carnetului de moţ, eliberat în condiţiile 

Legii nr. 33/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din 

judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara beneficiază de reducerile de 50 % 

pe calea ferată la transportul  produselor cu grad superior de prelucrare, cum sunt 

doniţele, ciuberele, cozile de unelte, butoaiele, şindrila, furcile de lemn.  

3. Alte informaţii   Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică se face 

potrivit Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, licitațiile 

publice pentru valorificarea masei lemnoase neintrând sub incidența legislației 

privind achizițiile publice. 

 

    Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor de stat  

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

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

 

21 Impactul asupra sarcinilor administrative      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22 .Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul social      Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului       Proiectul de act 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 
2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

    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:       
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        (iii)   cheltuieli de capital        

    b) credit extern       

    c) surse proprii        

   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  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

   7. Alte informaţii   
 

 

      Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

   a) acte normative  în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ; 

   b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea  implementării noilor 

dispoziţii 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

1¹  Compatibilitatea proiectului de  act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice 

a) impact legislativ-prevederi de  

modificare şi completare a cadrului 

normative în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

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 

Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect. 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                                 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 
 Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                                 

4  Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 
  Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                        

5  Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 
  Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect.                                                 

6  Alte informaţii Nu   au fost identificate. 



 

  

           

   Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul  de  act 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 

proiectului de act normativ     

   Proiectul  de  act normativ nu se  referă  la acest subiect  

3. Consultările organizate cu autorităţile  

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act 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 

      

   Proiectul de act 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   

 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 prezentului act normativ a fost avizat de către Consiliul 

Legislativ.  

6. Alte informaţii                                                                Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

   În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită 

prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia  publică prin publicarea pe site-ul Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor în data de …………..  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

    

 

    Proiectul de act 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 

proiectului de act normativ de către 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

  

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor 

existente 

2.  Alte informaţii   Nu   au fost identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, care în forma prezentată a fost avizat de către 

ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI,  

APELOR ŞI PĂDURILOR 

                           

                       Costel ALEXE 

 

 

                                                Avizăm favorabil 

 

 

 

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, 

DEZVOLTĂRII ȘI   ADMINISTRAŢIEI 

 

 

Ion ȘTEFAN 

 

 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

   

  Bogdan Lucian AURESCU 

 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, 

INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR 

 

 

Lucian Nicolae BODE 

 

 

 

 

 

 

   MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

 

Vasile-Florin CÎȚU 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL  ECONOMIEI, 

ENERGIEI ȘI MEDIULUI  DE AFACERI 

 

 

Virgil-Daniel POPESCU 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

Marian Cătălin PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00007008.htm


 

  

 

                                                                SECRETAR DE STAT 

 

                                                                   Gelu PUIU 

                                                                                         

       

SECRETAR GENERAL 

 

Ion ANGHEL       

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

 

Teodor DULCEAȚĂ 

 

 

 

 

 DIRECŢIA JURIDICĂ   

 

 Cristian ALEXE 

 

 

 

 

 DIRECŢIA DE POLITICI ŞI STRATEGII ÎN SILVICULTURĂ                                                                              

     

 Dănuţ IACOB    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


