
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 
privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de 
reproducere 

 
În România, pădurile acoperă 27% din suprafaţa ţării şi îndeplinesc un rol 

multifuncţional, ce rezultă din implicaţiile lor sociale, economice, de mediu, 
ecologice şi culturale. Este nevoie de acţiuni şi moduri de abordare specifice pentru 
diferite tipuri de păduri, ştiută fiind marea diversitate de condiţii naturale, sociale, 
economice şi culturale. Gospodărirea durabilă a pădurilor, aşa cum este menţionată 
în Rezoluţia Consiliului Europei din 15 decembrie 1998, în conformitate cu 
Strategia Forestieră a Uniunii Europene, presupune reconstrucţia pădurilor, în 
foarte multe situaţii, şi prin realizarea lucrărilor de împădurire. 

Materialul forestier de reproducere, pentru speciile forestiere şi hibrizii 
artificiali importanţi pentru scopuri forestiere, trebuie să fie corespunzător, din 
punct de vedere genetic şi fenotipic, condiţiilor variate de mediu. Conservarea 
biodiversităţii pădurilor, simultan cu dezvoltarea conceptului, inclusiv a diversităţii 
genetice, este esenţială în managementul durabil al pădurilor. 

Cercetările în domeniul forestier au arătat că, dacă se urmăreşte ca 
indicatorii de stabilitate, capacitate de adaptare, rezistenţă, productivitate şi 
diversitate ai pădurilor să cunoască o tendinţă de majorare, este necesar ca în 
realizarea arboretelor să se utilizeze material de reproducere care să fie de calitate 
superioară şi să corespundă, genetic şi fenotipic, locului de folosire. Este astfel 
necesar ca toţi utilizatorii de materiale forestiere de reproducere să respecte 
standardele de calitate pentru caracteristicile fizice şi morfologice ale acestora. 

Prevederile prezentei ordonanţe se referă la caracteristici fenotipice şi 
genetice ale seminţelor şi plantelor ca materiale forestiere de reproducere, pentru 
speciile şi hibrizii artificiali importanţi pentru scopuri forestiere. În elaborarea 
proiectului s-au avut în vedere prevederile Directivei Consiliului Europei nr. 
1999/105/CE referitoare la comercializarea materialelor forestiere de reproducere şi 
nevoile practice pentru gospodărirea pădurilor. 

În anumite state ale Uniunii Europene utilizarea materialului forestier de 
reproducere din categoria „surse identificate” este tradiţională. Aceasta are ca 
principiu compatibilitatea condiţiilor staţionale. În aceste condiţii este normal ca 
pentru comercializarea acestui material în statele membre care doresc să îl utilizeze 
să se instituie sistemul aprobării. 
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În conformitate cu Declaraţia Generală de la a treia Conferinţă 
ministerială asupra protecţiei pădurilor în Europa, de la Lisabona, pentru lucrările 
de împădurire şi reîmpădurire vor fi preferate specii de origine autohtonă şi 
provenienţe locale care sunt bine adaptate condiţiilor de mediu. 

Cu privire la materialul forestier de reproducere provenit din interiorul 
Comunităţii Europene, aprobarea materialului de bază şi, implicit, delimitarea 
regiunilor de provenienţă sunt esenţiale pentru selecţie. Statele membre aplică 
reguli unice, impunând standarde pentru alegerea materialului de bază. Se poate 
utiliza şi comercializa numai materialul de reproducere obţinut din acesta. 

Materialele de reproducere forestiere modificate genetic pot fi utilizate 
numai dacă nu afectează sănătatea oamenilor şi a mediului. 

Pe lângă procesul de asigurare a calităţii fenotipice şi genetice impuse, 
materialului forestier de reproducere trebuie să i se urmărească menţinerea 
identităţii, de la recoltare până la utilizatorul final. 

Seminţele pot fi comercializate numai dacă respectă standardele de 
calitate şi sunt ambalate în containere sigilate. 

Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură îi revine 
obligaţia de a lua măsurile adecvate de control pentru a asigura respectarea 
cerinţelor privind identitatea şi standardele de calitate a materialelor forestiere de 
reproducere. 

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate lua măsuri 
prohibitive privind introducerea pe piaţa internă a materialului forestier de 
reproducere, considerat necorespunzător utilizării pe teritoriul ţării. 

În perioadele în care fructificaţia nu asigură necesarul de material de 
reproducere în conformitate cu principiile acestei ordonanţe pentru anumite specii, 
autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate admite, temporar şi 
în anumite condiţii, material de bază care nu satisface integral cerinţele impuse. 

Materialul forestier de reproducere care provine din alte ţări, nu poate fi 
comercializat în România, dacă nu îndeplineşte aceleaşi cerinţe ca şi cele impuse 
pentru cel din producţia internă, privitor la aprobarea materialului de bază din care 
este obţinut şi regulile privind obţinerea lui, în conformitate cu reglementările 
internaţionale. Prezentul proiect reglementează obligaţia controlului pentru 
asigurarea aplicării uniforme, pe plan naţional, a aceloraşi cerinţe şi condiţii. 

Prin această ordonanţă sunt reglementate fapte care prezintă pericol social 
mai scăzut – contravenţii. 

Prezenta ordonanţă reprezintă angajament al României faţă de Uniunea 
Europeană. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, 
comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere. 
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