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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind procedura de autorizare, modalitatea de recoltare §i valorificare a
trufelor

Senatul adopta prezentui protect de lege

Capitolul I 

Dispozi|ii generale

Art.l.- Prezenta lege are ca scop reglementarea cerintelor privind procedura 

de autorizare, modalitatea de recoltare §i valorificare a trufelor.

Art.2.- (1) In inlelesul prezentei legi, prin trufa se inlelege corpul fructifer 

al unei ciuperci subterane comestibile din increngatura Ascomycota, familia 

Tuberaceae a carei recoltare sau achizitie §i comercializare sunt permise.
(2) In prezenta lege termenii §i expresiile de mai jos au urmatorul

in^eles:
a) recoltare - activitatea de culegere a produselor forestiere

nelemnoase sau a paitilor acestora;
b) autorizafie de recoltare 

administratorul fondului forestier ce cuprinde localizarea suprafe^elor de pe care se 

poate face recoltarea la nivel de unitate de producpe §i unitate amenajistica in cazul 
fondului forestier §i atesta dreptul ca o persoana fizica sau juridica sa recolteze 

produse forestiere nelemnoase in perioada stabilita in prezenta lege;
c) achizilie - procurarea produselor forestiere nelemnoase 

direct de la persoanele fizice §i juridice care desfa§oara activita^i de recoltare, 
pentru care acestea primesc contravaloarea muncii depuse;
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d) prima punere pe pia}d - activitate de vanzare de catre 

achizitor, adica proprietar de teren sau ocol silvic, catre orice cumparator, persoana 

fizica sau juridica, a produselor forestiere nelemnoase recoltate §i/sau 

achizitionate;
e) autoritate competentd pentru emiterea autorizatiilor de 

recoltare a trufelor - administratorul fondului forestier este autoritatea competenta 

cu atribu^ii in domeniul silvic pentru a emite anual autoriza^ia de recoltare a 

trufelor, prev^te in anexa nr. 1 la prezenta lege;
f) centru de prelucrare - locul in care sunt prelucrate §i/sau 

conservate exemplare ale speciilor din flora salbatica supuse activita^ii de 

recoltare;
g) centru de achizifie - centrul in care se desfa§oara activitatea 

de achizitie de exemplare ale speciilor din flora salbatica supuse activitatii de 

recoltare;
h) punct de achizifie - loc cu caracter temporar, fix, in care se

desfa§oara activitatea de achizi^ie;
i) valorificare - activitatea de recoltare §i/sau achizi^ie, urmata 

de comercializarea sau procesarea produselor forestiere nelemnoase;
j) eco-fondul produselor forestiere nelemnoase - totalitatea 

ciupercilor, a plantelor, a plantelor lemnoase §i nelemnoase, precum §i a parjilor 

acestora ce fac obiectul valorificarii in scopuri comerciale sau in vederea 

consumului individual in cadrul unui ocol silvic;
k) vanghina - unealta special folosita pentru recoltarea trufelor. 

Dimensiunea totala a vanghinei nu poate depa§i 1 metru lungime, iar tai§ul curbat 
nu poate depa§i lungimea de 6 cm §i la^imea de 5 cm;

l) trufd - corp fructifer al unei ciuperci subterane comestibile 

din increngatura Ascomycota, familia Tuberaceae.

Art.3.- Produsele comestibile din flora spontana apaifin proprietarilor sau 

de^inatorilor cu titlu legal al terenurilor forestiere din fondul forestier national, 
dupa caz, cu excep^ia faunei de interes cinegetic §i a pe§telui de munte.

Art.4.- (1) in scopul garantarii dreptului de proprietate asupra speciilor de 

trufe care se regasesc in flora spontana, dreptul de prima punere pe pia^a a acestor 

produse apaifine doar proprietarului sau ocolului silvic care administreaza sau 

presteaza servicii silvice pentru terenurile forestiere sau alte terenuri de pe care se 

recolteaza speciile de trufe prevazute in anexa nr.l.
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(2) in cazul in care terenul de pe care se recolteaza trufele nu face 

obiectul nici unui contract de administrare sau de prestari servicii silvice, 
proprietarul terenului va incheia un contract de prestari servicii silvice de recoltare 

§i achizi^ionare cu un ocol silvic competent teritorial conform Legii nr.46/2008, 
republicata, privind Codul silvic.

Art.5.- (1) Proprietarul terenurilor de pe care se recolteaza speciile de trufe 

enumerate in anexa nr. 1 sau ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile 

silvice, dupa caz, a acestor terenuri, solicita emiterea autoriza^iei pentru recoltare, 
achizi^ie §i comercializare de la autorita^ile competente pentru protec^ia mediului 
de pe raza administrativ-teritoriala unde se desfa§oara activitatea de recoltare si 
achizi^ie.

(2) Studiul de evaluare prevazut in art.3 alin.2 lit.e) din Ordinal 
nr.410/2008 al ministrului mediului §i dezvoltarii durabile pentru aprobarea 

Procedurii de autorizare a activita^ilor de recoltare, capturare §i/sau achizi^ie §i/sau 

comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de 

plante §i fosilelor de animale vertebrate §i nevertebrate, precum §i a plantelor §i 
animalelor din flora §i, respectiv, fauna salbatica §i a importului acestora, cu 

modificarile §i completarile ulterioare se poate comanda numai de catre 

proprietarul terenului de pe care se recolteaza produsele forestiere nelemnoase sau 

de catre ocolul silvic cu care proprietarul terenului a incheiat un contract de 

prestari servicii specifice in calitate de beneficiar.
(3) Cesionarul are obliga^ia de a ob^ine autoriza^ia de mediu 

conform Ordinului nr.410/2008 al ministrului mediului §i dezvoltarii durabile 

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activita^ilor de recoltare, capturare 

§i/sau achizi^ie §i/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor 

de mina, a fosilelor de plante §i fosilelor de animale vertebrate §i nevertebrate, 
precum §i a plantelor §i animalelor din flora §i, respectiv, fauna salbatica §i a 

importului acestora, cu modificarile §i completarile ulterioare, in baza studiului de 

evaluare comandat de ocolul silvic sau de catre proprietarul terenului.
(4) Dreptul de a recolta §i achizi^iona poate fi cesionat catre 

persoane juridice care au in obiectul de activitate colectarea produselor forestiere 

nelemnoase din flora spontana.
(5) Contractul de cesiune pentru recoltarea §i achizi^ionarea 

produselor nelemnoase i§i produce efectele numai dupa autorizarea cesionarului.
(6) in cazul terenurilor forestiere, proprietate publica, cesionarea 

dreptului de recoltare se face prin licita^ie publica sau prin negocierea directa, dupa 

cel putin o licita^ie organizata la care se prezinta un singur participant.
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Capitolul II
Procedura de autorizare

Art.6.- Pentru a facilita gestionarea sustenabila a eco-fondului de resurse 

forestiere nelemnoase, proprietaml sau ocolul silvic este obligat sa fumizeze 

recoltatorilor schite ale haitilor si informatii tehnice privind delimitarea 

proprieta^ilor §i zonelor supuse regimului de conservare, in urma autorizarii 
recoltatorilor conform prezentei legi.

Art.7.- (1) Dreptul de recoltare a speciilor de trufe din padurile apaifinand 

statului se acorda pe baza unei autorizarii anuale. Autoritatea competenta cu 

atribu^ii in domeniul silvic pentru a emite anual autoriza^ia de recoltare a trufelor 

este administratorul fondului forestier.
(2) Administratorul fondului forestier este obligat sa emita 

autoriza^ia de recoltare a speciilor de trufe prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, 
persoanelor fizice sau juridice care solicita eliberarea autorizariei, achita taxa de 

autorizare §i carora nu le-a fost suspendat dreptul de autorizare conform prezentei 
legi.

(3) Cuantumul §i contravaloarea autorizariei de recoltare se 

stabile§te in funcrie de specia de trufe prevazute in anexa nr.l la prezenta lege §i 
care urmeaza a fi exploatata, se reglementeaza anual prin Hotarare de catre 

Consiliul de Administratie al Regiei Na^ionale a Padurilor - Romsilva. Prepil se va 

achita in lei, la cursul valutar stabilit de Banca Na^ionala a Romaniei pentru ziua in 

care se va efectua plata.

Art.8.- (1) Activitatea de recoltare a trufelor se desfa§oara in baza 

acordului scris, eliberat de catre administratorul fondului forestier unde urmeaza a 

se desfa§ura recoltarea.
(2) Autoriza^ia de recoltare §i acordul scris al proprietarului 

fondului unde urmeaza a se desfa§ura recoltarea, da dreptul solicitanlilor de a intra 

in fondul forestier §i de a recolta produsele forestiere nelemnoase specificate in 

autoriza^ie in vederea predarii catre achizitor in punctele de achizi^ie.
(3) in momentul completarii borderoului de achizi^ie, achizitorul 

are obliga^ia de a inscrie la rubrica Menfiuni numarul autoriza^iei de recoltare §i 
numele autoritatii silvice emitente.

(4) Recoltarea se efectueaza numai in raza de competenta a 

administratorului fondului forestier care a eliberat autoriza^ia.
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(5) O persoana fizica sau juridica poate solicita §i ob^ine autoriza^ie 

de recoltare de la mai mu4i administratori de fonduri forestiere.

Art.9.- (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, 
organizeaza §i realizeaza, prin personalul imputemicit al structurilor teritoriale de 

specialitate, controlul circula^iei trufelor.
(2) Proprietarii §i ocoalele silvice care efectueaza prima punere pe 

pia^a a trufelor, sunt obligati sa transmita pana la data de 31 ianuarie a anului 
urmator catre autorita^ile competente de protec^ia mediului situa^ia recoltarii 
speciilor de trufe din raza teritoriala pe care o administreaza.

Capitolul III 

Modalitatea de recoltare

Art. 10.- (1) Se interzice recoltarea speciilor de trufe prevazute in anexa nr.l la 

prezenta lege, cu orice obiect, unealta sau derivate, in afara de vanghina.
(2) Recoltarea se realizeaza cu maximum 2 caini, dresa^i pentru

identificarea trufelor.
(3) Se interzice recoltarea trufei prin sapaturi in afara locului

punctat de caine.

Art.ll.- Sezonul de recoltare a trufelor incepe la data de 15 aprilie §i se 

incheie la data de 31 decembrie. Se interzice recoltarea trufelor in afara perioadei 
stabilite in prezenta lege. Recoltarea se va realiza doar in sezon de vegetable cu sol 
neinghe^at.

Art. 12.- Se interzice recoltarea trufelor de pe teritoriul unde trebuie asigurata 

lini§tea vanatului sau in care se desfa§oara in ziua respective activita^i colective de 

vanatoare, semnalizate corespunzator prin marcaje specifice §i anun^ate telefonic, 
prin fax sau e-mail, cu minim 7 zile inainte.

Art.l3.- Se interzice recoltarea §i achizilionarea trufelor sub 5 grame. De 

asemenea, trufele stricate nu se recolteaza §i se lasa in locul in care au fost 
descoperite.

Art. 14.- Se interzice punerea pe pia^a, vanzarea §i revanzarea. importul §i 
exportul trufelor fara documente de provenience justificative.
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Art.15.- Se interzice recoltarea trufelor in arborete cu varsta sub 10 ani §i in 

arborete in care este declan§ata regenerarea naturala.

Art.l6.- Se interzice autorizarea recoltarii trufelor in parcuri nalionale, 
parcuri naturale, siturile Natura 2000 §i ariile protejate de interes national sau local.

Art.17.- Se interzice recoltarea trufelor in timpul noplii.

Art.18.- (1) Calitatea trufelor se stabile§te proportional cu gramajul 
acestora.

(2) Calitatea intai - trufe cu gramajul de minim 18 grame.
(3) Calitatea a doua - trufe cu gramajul cuprins intre 5 §i 18 grame.

Capitolul IV 

Contraventii sanc|iuni

Art.l9.- (1) Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de 

persoanele anume prevazute in actul normativ care stabile§te §i sanctioneaza 

contraventia, denumite in mod generic agen^i constatatori.
(2) Pot fi agenti constatatori: personalul Regiei Nationale a 

Padurilor - Romsilva, personalul Garzii Forestiere §i unitatile mobile ale 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Art.20.- (1) Controalele se efectueaza de catre personalul Regiei Nationale a 

Padurilor - Romsilva, personalul Garzii Forestiere §i unita^ile mobile ale 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la intrarea §i ie§irea din pMurile unde 

se recolteaza speciile de trufe reglementate in anexa nr.l la prezenta lege §i pe 

toate drumurile na^ionale §i jude^ene in vederea aplicarii de sanctiuni pentru 

nerespectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Personalul Garzii Forestiere efectueaza controale in padurile 

administrate de ocoalele silvice pentru identificarea §i sanctionarea celor care nu 

respecta prevederile prezentei legi.
(3) La fmalul fiecarui sezon de recoltare, personalul Garzii 

Forestiere dispune controale prin care se urmare§te verificarea suprafetelor de pe 

care s-au recoltat trufe §i consemneaza eventualele nereguli constatate prin 

incheierea unui proces-verbal.
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Art.21.- (1) Incalcarea dispozi^iilor prezentei legi, altele decat cele care 

intrunesc elementele constitutive ale unei infrac^iuni, constituie contraven^ie §i se 

sanc^ioneaza cu amenda ca sanc^iune principals §i, dupa caz, cu una sau mai multe 

din sanc^iunile contraventionale complementare prevazute la alin.(2).
(2) Sanc^iunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:

a) anularea autorizatiei anuale de recoltare;
b) confiscarea trufelor recoltate;
c) anularea tuturor autoriza^iilor anuale de recoltare a speciilor 

de trufe prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege, emise de catre administratorii de 

fonduri forestiere;
d) suspendarea dreptului de a ob^ine autoriza^ia in vederea 

recoltarii speciilor de trufe prevazute in anexa nr.l la prezenta lege pentru o 

perioada de 3 ani de zile.
(3) Sanc^iunile contraven^ionale prevazute la alin.(2) se stabilesc §i 

se aplica contravenien^ilor, persoane fizice sau juridice.

Art.22.- Nerespectarea dispozi^iilor art.7 alin.(l) constituie contraven^ie §i se 

sanc^ioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice, de la 

4.000 lei la 8.000 lei pentru persoane juridice §i cu una sau mai multe sanc^iuni 
complementare prevazute la art.21 alin.(2) lit.b) §i d).

Art.23.- (1) Persoana fizica sau juridica care recolteaza trufele prevazute in 

anexa nr.l la prezenta lege, cu orice obiect, unealta sau derivate, in afara de 

vanghina, se sanc^ioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei §i cu una sau mai 
multe sancliuni complementare prevazute la art.21 alin.(2) lit.a)-c).

(2) Persoana fizica sau juridica care recolteaza fara a fi insolita de 

caini dresa^i pentru identificarea trufelor sau in cazul in care numarul acestora 

depa§e§te maximul reglementat de prezenta lege se sanclioneaza cu amenda de la 

5.000 lei la 7.000 lei §i cu una sau mai multe sancliuni complementare prevazute la 

art.21 alin.(2) lit.a)-c).
(3) Persoana fizica sau juridica care recolteaza trufele reglementate 

in anexa nr. 1 la prezenta lege, prin realizarea de sapaturi in afara locului punctat de 

caine se sanc^ioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei §i cu una sau mai multe 

sancliuni complementare prevazute la art.21 alin.(2) lit.a)-c).
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Art.24.- Nerespectarea dispoz4iilor art.ll, privind perioada de recoltare a 

trufelor prevazute in anexa nr.l la prezenta lege, se sanc^ioneaza cu amenda de la 

10.000 lei la 17.000 lei §i cu una sau mai multe sanc^iuni complementare prevazute 

la art.21 alin.(2) lit.a)-d).

Art.25.- (1) Persoana fizica sau juridica care recolteaza trufe de pe teritoriul 
unde trebuie asigurata lini§tea vanatului sau in care se desfa§oara in ziua respectiva 

activita^i colective de vanatoare, semnalizate corespunzator prin marcaje specifice 

§i anun^ate telefonic, prin fax sau e-mail, cu minimum 7 zile inainte, se 

sanc^ioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei §i cu una dintre sanc^iunile 

complementare prev^ute la art.21 alin.(2) lit.a) si b).
(2) Persoana fizica sau juridica care recolteaza trufe sub 5 grame se 

sanc^ioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei §i cu una dintre sanc^iunile 

complementare prevazute la art.21 alin.(2) lit.a) si b).
(3) Persoana fizica sau juridica care desfa§oara activitafi de 

recoltare in arborete cu varsta sub 10 ani §i in arborete in care este declan§ata 

regenerarea naturala se sancfioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei §;i cu 

una dintre sancfiunile complementare prevazute la art.21 alin.(2) lit.a) si b).

Art.26.- Nerespectarea dispozifiilor art. 17 privind recoltarea in timpul nopfii a 

trufelor prevazute in anexa nr.l la prezenta lege, se sancfioneaza cu amenda de la 

10.000 lei la 25.000 lei §i cu una sau mai multe sancfiuni complementare prevazute 

la art.21 alin.(2) lit.a)-d).

Art.27.- Fondurile provenite din aplicarea sancfiunilor prezentei legi se 

constituie intr-un fond special care va fi accesat §i folosit pentru lucrari de 

regenerare a padurilor in fondul forestier proprietate publica a statului.

Art.28.- Prezenta lege se completeaza cu prevederile corespunzatoare din 

Legea nr.46/2008, republicata, privind Codul silvic.

Capitolul V 

Dispozifii finale

Art.29.- In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Mediului, Apelor §i Padurilor va emite Normele Metodologice pentru 

aplicarea dispozifiilor prezentei legi, care se aproba prin Hotarare de Guvem.



9

Anexa nr.l

Nr. Denumire ^tiintifica Denutnire populara Perioada de recoltare
crt.

Tuber macrosporum trufa neagra/Perla neagra se recolteaza in perioada 1 august-31 
decembrie

1.

se recolteaza in perioada 1 iunie - 15 
septembrie

2. Tuber aestivum trufa de vara

3. Tuber uncinatum Trufa de toamna se recolteaza in perioada 1 august-31 
decembrie

trufa cu spori mari/trufa usturoiata se recolteaza in perioada 1 
septembrie - 1 decembrie 

4. Tuber macrosporum

se recolteaza in perioada 
septembrie - 1 decembrie

5. Tuber mesentericum trufa incre^ita 1

6. Tuber brumale trufa de iama se recolteaza in perioada 1-31 
decembrie
se recolteaza in perioada 15 aprilie - 
15 mai

7. Tuber borchii Trufa de primavara

se recolteaza in perioada 15 
^tembrie - 31 decembrie

8. Tuber magnatum trufa de toamna

se recolteaza in perioada 1 iulie - 30 
octombrie

9. Choiromyces
meandriformis

trufa porceasca
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc

Rodi
Rectangle




