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PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT
LEGE

pcntru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

Senatul adoptă prezentul proiect de lege
Art.I.- După articolul 97 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.611 din 12 august 2015, cu modificările
şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, art.97', cu următorul cuprins:
„Art.97'.- (1) În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate
privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a
unitălilor administrativ-teritoriale, statul poate să acorde ajutoare de stat in
silvicultură, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.702/2014 din 25 iunie 2014
al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi
forestier şi în zonele rurale ca Bind compatibile cu piala internă, în aplicarea
articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcÎionarea Uniunii Europene.
(2) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor asigură elaborarea
reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor fmanciare, necesare acordării
ajutoarelor de stat prevăzute la alin.(1), prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor
şi Pădurilor, respectiv prin bugetul autorităţii publice care gestionează Fondul
pentru mediu constituit conform prevederilor OrdonanÎei de urgenţă a Guvernului
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Instituţiile responsabile pentru implementarea ajutoarelor de
stat prevăzute la alin.(1) sunt Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,
Administraţia Fondului pentru Mediu, respectiv autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură.
(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin.(1) sunt
proprietarii de terenuri forestiere şi asociaţiile de proprietari înscrise în Registrul
naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri.
(5) În urma unor incendii, calamităţi naturale, fenomene
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, sau alte
evenimente excepţionale, se pot acorda formele de ajutor de stat prevăzute la
alin.(1) pentru remedierea daunelor provocate şi pentru compensarea pierderilor,
astfel:
a) compensajie reprezentând diferenţa dintre contravaloarea
serviciilor de exploatare a arborilor doborâţi sau rupţi de catastrofe naturale,
fenomene meteorologice nefavorabile sau alte evenimente excepţionale şi sumele
obţinute din valorificarea arborilor astfel exploatali;
.
b) compensaţie reprezentând contravaloarea cheltuielilor de
instalare a vegetaţiei forestiere şi de întrelinere a acesteia până la închiderea stării
de masiv;
c) compensaţie reprezentând pierderile de creştere a
arboretului pentru o perioadă de 30 de ani de la producerea evenimentului, dar nu
mai mult de limita de exploatare;
d) despăgubiri pentru exploatarea masei lemnoase cu un
diametru de maximum 24 cm;
e) compensarea pierderilor de venit cauzate de scăderea
preţurilor generată de introducerea pe piaţă a cantităţilor de masă lemnoasă în urma
incendiilor, calamitălilor naturale, fenomenelor meteorologice nefavorabile care
pot fi asimilate unei calamităţi naturale, sau altor evenimente excepţionale."
Art.II: Modalitatea de calcul a compensaţiilor şi despăgubirilor prevăzute la
art.971 alin.(5) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedin~a din 12 mai 2020,
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitu#ia
României, republicată.
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