HOTARÂRE nr. 2293 din 9 decembrie 2004 privind gestionarea
deseurilor rezultate în urma procesului de obtinere a
materialelor lemnoase
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 8 din Legea protectiei
mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 54
pct. 1 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1

Prezenta hotarâre reglementeaza modul în care se asigura gestionarea deseurilor lemnoase
rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase, în scopul asigurarii
conditiilor de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.

Art. 2
În sensul prezentei hotarâri, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:
1.Materiale lemnoase:
a)lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, obtinute ca rezultat al aplicarii
taierilor autorizate de produse principale, secundare, accidentale si din actiuni de igienizare
a padurilor, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat sau cioplit, lemnul brut, prelucrat sau
semifabricat;
b)lemnul rotund sau despicat de lucru si lemnul de foc, obtinute ca rezultat al aplicarii
taierilor de transformare în pasuni împadurite, taierilor ilegale de arbori si oricaror alte taieri
de vegetatie forestiera, cheresteaua, precum si lemnul ecarisat sau cioplit, lemnul brut,
prelucrat sau semifabricat, obtinute din lemnul rezultat din taierile prevazute mai sus.
2.Deseuri lemnoase:
a)resturile de exploatare definite conform standardelor în vigoare;
b)coaja, rumegusul, talasul, aschiile, marginile si altele asemenea, rezultate în urma
exploatarii si/sau prelucrarii lemnului;
c)materialele lemnoase depozitate pe terenuri sau spatii care nu sunt destinate acestui
scop: albii si maluri de ape, terenuri aferente instalatiilor de scos apropiat si transport si alte
asemenea terenuri.
3.Detinator de deseuri lemnoase - producatorul de deseuri lemnoase, persoana fizica
autorizata sau nu sa desfasoare activitati independente sau persoana juridica ce poseda
deseuri lemnoase. Se considera detinator de deseuri lemnoase si persoana care transporta
asemenea deseuri, pe toata durata transportului, pâna la livrarea acestora, catre alte
persoane;
4.Detinator de teren - persoana fizica sau juridica care are dreptul de folosinta asupra
terenului care nu este destinat depozitarii deseurilor lemnoase, dar pe care se depoziteaza
deseuri lemnoase fara acordul sau.
5.Gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor lemnoase
inclusiv supravegherea zonelor de depozitare a deseurilor lemnoase, dupa închiderea
acestora.

Art. 3

(1)În gestionarea deseurilor lemnoase detinatorii de deseuri lemnoase au urmatoarele
obligatii specifice:
a)sa depoziteze deseurile lemnoase care se încadreaza în categoria celor definite la art. 2
pct. 2 lit. a) în conformitate cu prevederile din Normele privind stabilirea termenelor,
modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia
forestiera din afara fondului forestier national, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor nr. 635/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
91 din 13 februarie 2003;
b)sa depoziteze deseurile lemnoase care se încadreaza în categoria celor definite la art. 2
pct. 2 lit. b) în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;
c)sa respecte reglementarile de mediu specifice si, dupa caz, normele prevazute la lit. a)
pentru deseurile lemnoase prevazute la lit. b);
d)sa tina evidenta cantitatilor de deseuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementarilor
specifice în vigoare.
(2)Daca deseurile lemnoase sunt destinate valorificarii drept combustibil, detinatorului de
deseuri lemnoase îi sunt interzise acoperirea acestora cu produse sintetice si tratarea lor cu
produse chimice.
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(3)Gestionarea deseurilor lemnoase se face de catre detinatorul de deseuri lemnoase cu
respectarea prevederilor din autorizatia de mediu emisa pentru activitatea desfasurata care
genereaza deseuri lemnoase.

Art. 4
Agentii economici trebuie sa prelucreze materiale lemnoase în instalatii care genereaza
deseuri lemnoase si care sunt autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

Art. 5
Detinatorul de teren are obligatia anuntarii imediate a autoritatii competente atunci când
constata ca au fost depozitate deseuri lemnoase pe terenul pe care îl detine.

Art. 6
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a)nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1);
b)nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) si ale art. 5;
c)nerespectarea prevederilor art. 4.

Art. 7
Faptele prevazute la art. 6 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, si de la
50.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoane juridice, faptele prevazute la lit. a);
b)cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoane fizice, si de la
100.000.000 lei la 250.000.000 lei, pentru persoane juridice, faptele prevazute la lit. b);
c)cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei faptele prevazute la lit. c).

Art. 8
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 6 si aplicarea sanctiunilor se fac, potrivit
atributiilor si competentelor teritoriale stabilite prin lege, de catre personalul împuternicit al:
a)Garzii Nationale de Mediu si al institutiilor aflate în subordine;
b)autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al institutiilor aflate în
subordine;
c)Ministerului Administratiei si Internelor si al institutiilor aflate în subordine;
d)autoritatilor publice locale;
e)Jandarmeriei Române.

Art. 9

Prevederile art. 6-8 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 10

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a promova solutii de stimulare a
promovarii tehnologiilor de exploatare/prelucrare a lemnului din care rezulta cantitati reduse
de deseuri lemnoase, precum si a celor prin care se realizeaza folosirea acestora.
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