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LEGE 

privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale 

pe o perioadă de cinci ani 

 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 Art.1. (1) Se interzice exploatarea masei lemnoase în parcurile naționale, pentru o 

perioadă de cinci ani, începând de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

(2) Fac excepţie de la alineatul (1) lucrările de reconstrucţie și reabilitare ecologică, 

regenerare şi îngrijire a pădurilor, așa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare.  

(3) Persoanele fizice și persoanele juridice, proprietari de drept privat ai unor suprafețe 

de păduri în parcurile naționale, vor putea exploata masă lemnoasă doar pentru uzul direct al 

comunităților locale respective, pentru lemn de foc și cherestea. 

 

Art. 2. (1) Masa lemnoasă, care rezultă în urma lucrărilor de reconstrucţie și reabilitare 

ecologică, regenerare şi îngrijire a pădurilor, așa cum sunt definite la alin (2) al art. 1, va fi 

alocată numai pentru uzul direct al comunităților locale.   

(2) Modalitățile de alocare a masei lemnoase către populație se stabilesc prin ordin de 

ministru, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 Art.3. Emiterea autorizaţiilor de exploatare a masei lemnoase, cu încălcarea prevederilor 

art. 1, constituie contravenţie şi se sancţionează conform codului silvic și reglementărilor de 

protecție a mediului în vigoare. 

 

 Art. 4. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii de la art. 3 se realizează în 

conformitate cu prevederile Codului Silvic de către autoritatea publică centrală, cu atribuţii în 

domeniul silvic, precum și de către Garda Națională de Mediu prin structurile teritoriale. 

 

 Art. 5. (1) Pe parcursul celor cinci ani, autoritățile publice centrale, cu atribuţii în 

domeniul silvic și protecției mediului, vor monitoriza parcurile naţionale şi vor elabora un 

studiu privind efectele de mediu, sociale şi economice ale conservării biodiversității și 

serviciilor ecosistemice, precum și ale măsurii de interzicere a exploatării masei lemnoase în 

acestea.  

 (2) Toate măsurile și materialele necesare pentru elaborarea studiului prevăzut la alin 

(1), se vor suporta din bugetul autorităților publice centrale silvice și de protecție a mediului. 

(3) În termen de şase luni de la încheierea celor cinci ani de interzicere a exploatării 



masei lemnoase, în conformitate cu prevederile prezentei legi, autoritățile publice centrale, cu 

atribuţii în domeniul silvic și de protecție a mediului, vor face public studiul prevăzut la alin 

(1).  

 

Art. 6. (1) Planurile de management ale parcurilor naționale vor fi revizuite sau 

elaborate, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în termen de până la 1 an 

după publicarea acesteia. 

(2) Planurile de management vor fi revizuite în conformitate cu concluziile studiului 

menționat la art. 5, alin. (1) din prezenta lege, în termen de până la 1 an de la publicarea 

acestuia. 

  

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


