
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea 

materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. 
Sursa proiectului de 

act normativ 
Inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor  

2.2. 
Descrierea situaţiei 

actuale 

În contextul crizei energetice pe care o traversează Europa, precum 

și a perspectivelor pe termen scurt şi mediu, se constată o serie de creșteri 

artificiale ale prețurilor la lemnul de foc şi a produselor derivate pentru 

încălzire.  

În România, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn de 

foc sau cu produse derivate din lemn, în contextul în care în mediul rural, 

numărul de gospodării în care se utilizează lemnul de foc drept mijloc de 

încălzire este de peste 2,5 milioane de gospodării şi constituie 85,00% din 

gospodăriile înregistrate în mediul rural, gospodării din mediul rural cu 

venituri sub media națională.  

Având în vedere faptul că încălzirea pentru populaţie reprezintă o 

necesitate de viaţă,  se impune  instituirea unor măsuri de protecție socială 

în considerarea necesității asigurării garanției respectării dreptului la viață 

raportat la faptul că încălzirea pentru populaţie, respectiv atunci când 

categorii întregi de cetăţeni riscă să fie afectate de creşteri de preţ 

nejustificate, în situaţii speciale şi pe perioade limitate de timp, statul are 

datoria și obligația să intervină şi să blocheze posibilitatea apariţiei unor 

astfel de situaţii. 

De asemenea, ținând cont de decalajul înregistrat între veniturile 

populației față de media înregistrată în UE și având în vedere că acestea se 

situează sub media înregistrată în UE, nivelul de trai ajustat după prețurile 

practicate local, este de 72%, față de media UE. 

Totodată, trebuie avut în vedere că pentru 

administratorii/deținătorii de fond forestier, producătorii de lemn de 

foc/masă lemnoasă cu destinația lemn de foc, produsul este unul secundar, 

iar costurile de producție constau în fracția aferentă de costuri legate de 

serviciile silvice din anul de producție și de costurile de recoltare. Acestea 

nu sunt semnificative și permit acestora să comercializeze lemnul de 

foc/masă lemnoasă cu destinația lemn de foc cu prețuri cuprinse între 60 

lei/mc și 543 lei/mc. Însă în prezent, în rețelele de bricolaj/revânzători au 

fost înregistrate prețuri care depășesc 700 lei/mc.  

Luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui 

nivel ridicat de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor 

economice ale consumatorilor, precum şi crearea cadrului legal necesar 

pentru ca operatorii economici din domeniul comercializării masei 

lemnoase să fie descurajaţi a apela la practici incorecte, 



 

 

Ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline 

riguroase a comercializării lemnului de foc şi a produselor derivate pentru 

încălzire şi a unui înalt nivel de protecţie a cetăţenilor în calitatea lor de 

consumatori finali, 

În ceea ce privește RNP-ROMSILVA, întreprindere care deține 

poziție dominantă pe piața primară a lemnului și pe piața lemnului de foc, 

cu o cotă de piață de circa 50%, subliniem faptul că aceasta a comercializat 

masă lemnoasă din producția anului 2022 cu prețuri cuprinse între 178,07 

lei/mc și 529,96 lei/mc, în funcție de condițiile de livrare, specie și calitate. 

În această situație prețul de 500 lei/mc, respectiv 300 lei/metru ster la 

lemnul de foc/masă lemnoasă cu destinația lemn de foc, este unul de 

echilibru între cerere și ofertă la nivelul lunii august 2022. 

            În ceea ce privește măsura limitării temporare a exporturilor 

lemnului de foc şi a produselor derivate pentru încălzire, atât la nivel 

intracomunitar, cât şi în afara UE, aceasta se va aplica pentru o perioadă 

limitată de timp.  

În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează 

interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a 

căror reglementare nu poate fi amânată,  

2.3. 
Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele: 

- Plafonarea prețurilor finale facturate se plafonează la maxim 500 lei/mc 

cu TVA inclus pentru următoarele sortimente de materiale lemnoase,  

necesare pentru încălzire în sezonul rece: lemn de foc, resturi de lemn, 

tocătură provenită din lemn, rumeguș.   

 

- Plafonarea prețurilor finale facturate la următoarele produse: brichete din 

lemn - maxim 1500 lei/tonă cu TVA inclus; pelete din lemn maxim - 2000 

lei/tonă cu TVA inclus. 

 

Prevederile se aplică consumatorilor finali, respectiv persoanelor fizice, și 

următoarelor entități: unități de învățământ publice și private, furnizori de 

servicii sociale, unități de interes local, unități administrativ-teritoriale, 

precum și unităților din subordinea acestora, unitățile de cult.  

 

 - Măsurile prevăzute se aplică până la data de 31 martie 2023. 

Se instituie contravenție pentru nerespectarea prevederilor art. 1 cu un 

cuantum cuprins între 3.000-5.000 lei. 

- Constatarea și sancționarea contravenției prevăzută se realizează de către:  

 agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. a)-d) din Legea 

nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor 

silvice, cu modificările și completările ulterioare, și anume: 

 personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde 

de silvicultură și al structurilor sale teritoriale cu specific silvic; 

 personalul silvic din cadrul administratorilor fondului forestier 

proprietate publică a statului;  

 personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior și al 

ocoalelor de regim;  

 ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române. 



 

 

 reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor, în conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea 

Guvernului nr.700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității 

Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și 

completările ulterioare, în acord cu atribuțiile și domeniul de competență 

al fiecărei instituții. 

2.4. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

 

3.1. Descrierea generală 

a beneficiilor şi 

costurilor estimate 

ca urmare a intrării 

în vigoare a actului 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale ale 

omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1. Impactul asupra 

economiei şi asupra 

principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

3.4.2. Impactul asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniul ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul asupra 

mediului 

înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva inovării 

şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea costurilor 

şi beneficiilor din 

perspectiva 

dezvoltării durabile 

Proiectul de act 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 
Proiectul de act 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

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

b) bugete locale Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act 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; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

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. 

4.8. Alte informații Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare   
  

5.1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.3. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia UE (în 

cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi 

de drept UE). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.3.2. Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative ale 

UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

asumate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5.6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la 

elaborarea actelor normative 

Proiectul de act 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 nu se referă la acest subiect. 

 

 

6.3. Informaţii despre consultările 

organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

Proiectul de act 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 urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ. 

 

 

 

 

6.6. Alte informaţii                   Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

 

7.1. 

Informarea societăţii civile cu 

privire la elaborarea proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act 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. 

7.2. 

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. 

 

 

  

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

8.1. 
Măsuri de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ  

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

8.2. Alte informaţii     Nu au fost identificate. 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului 

privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor 

lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, 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 

                                                                  BARNA TÁNCZOS 

 

                                         

                                                                             AVIZĂM  

 

     VICEPRIM-MINISTRU 

      KELEMEN HUNOR 

 

 

 

MINISTRUL ECONOMIEI  

 

FLORIN MARIAN SPĂTARU 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR  

 

 

ADRIAN CÂCIU  

 

 
 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 

PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 

 

ATTILA-ZOLTAN CSEKE 

 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

 

 

 

MINISTRUL ENERGIEI 

 

VIRGIL POPESCU 

 

 

 

 

MINISTRUL ANTREPRENORIATULUI 

ȘI TURISMULUI 

 

CONSTANTIN-DANIEL CADARIU 

 

 
 

 

PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII 

NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA 

CONSUMATORILOR 

 

HORIA MIRON CONSTANTINESCU 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU 

 

 



 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT 

Ionuț-Sorin BANCIU 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Corvin NEDELCU 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT                

Teodor DULCEAȚĂ    

 

 

 

                                                

DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE, JURIDICĂ ȘI REALAȚIA CU 

PARLAMENTUL 

DIRECTOR  GENERAL 

 

Cristina Elena DUMITRESCU 

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE                                                                

DIRECTOR GENERAL 

 

Rada-Cosmina CRĂCIUN 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ PĂDURI ŞI STRATEGII ÎN SILVICULTURĂ       

DIRECTOR GENERAL   

                                                                   

Dănuţ IACOB    


