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Întrebare 

Adresată: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Domnului Ministru Barna TÁNCZOS 

 

De către: Deputat Radu-Marin Moisin 

Obiectul întrebării: Plafonarea prețului pentru lemnul de foc 

 

Stimate Domnule Ministru , 

În data de 5.10.2022, Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență cu privire la 

plafonarea prețului la lemn de foc, tocătură provenită din lemn, rest de lemn și rumeguș, la 400 

de lei pe metru cub cu TVA inclus pentru lemnul de foc, peleți 2000 de lei cu TVA inclus pe 

tonă, respectiv brichete de lemn cu un preț maxim de 1500 de lei pe tonă cu TVA inclus1. 

Asociația Industriei Lemnului ,,Prolemn’’ susține că plafonarea prețului ar putea avea 

efecte negative care ar duce la scumpiri, efecte inverse față de cele dorite. Operatorii economici 

care au cumpărat lemnul de foc cu 400 de lei pe metru cub picior de lemn, nu îl pot vinde tot 

cu același preț în urma cheltuielilor (exploatare, transport, depozitare, paletizare), iar aceștia ar 

putea opta pentru a trece separat pe factură serviciile adiționale (tăiere, despicare, paletizare), 

servicii cu TVA de 19% față de 5% la lemn de foc, ceea ce ar putea duce la o scumpire a 

prețului final plătit de populație2. 

                                                 
1 OUG care plafonează prețul la materialele lemnoase necesare pentru încălzire în sezonul rece - JURIDICE 
2 Asociația Industriei Lemnului: Plafonarea preţurilor pentru lemn de foc generează blocaje majore şi rezilieri de 

contracte / Se poate ajunge la creșterea prețului pentru populație, prin facturarea separată a lemnului și costurilor 

asociate (g4media.ro) 

https://www.juridice.ro/804745/oug-care-plafoneaza-pretul-la-materialele-lemnoase-necesare-pentru-incalzire-in-sezonul-rece.html
https://www.g4media.ro/asociatia-industriei-lemnului-plafonarea-preturilor-pentru-lemn-de-foc-genereaza-blocaje-majore-si-rezilieri-de-contracte-se-poate-ajunge-la-cresterea-pretului-pentru-populatie-prin-facturarea-sep.html
https://www.g4media.ro/asociatia-industriei-lemnului-plafonarea-preturilor-pentru-lemn-de-foc-genereaza-blocaje-majore-si-rezilieri-de-contracte-se-poate-ajunge-la-cresterea-pretului-pentru-populatie-prin-facturarea-sep.html
https://www.g4media.ro/asociatia-industriei-lemnului-plafonarea-preturilor-pentru-lemn-de-foc-genereaza-blocaje-majore-si-rezilieri-de-contracte-se-poate-ajunge-la-cresterea-pretului-pentru-populatie-prin-facturarea-sep.html
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Anterior aprobării Ordonanței de Urgență, dumneavoastră afirmați că, prețul lemnului 

de foc nu poate fi redus prin punerea pe piață a unor cantități mai mari de către Romsilva, deși, 

au fost făcute solicitări în acest demers de către industria lemnului care susține că cererea este 

mai mare decât oferta3. 

Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care sunt măsurile pe care le considerați optime pentru ca prețul lemnului de foc 

care ajunge la populație să fie scăzut în urma plafonării? 

2. Care sunt măsurile concrete pe care dumneavoastră  le considerați optime pentru 

buna funcționare a comerțului cu lemn de foc pe piața internă, în urma intrării în 

vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 134/2022? 

3. Care sunt soluțiile pe care le considerați optime pentru asigurarea necesarului de 

lemn de foc pentru populație, având în vedere că în România sunt peste 3 milioane 

de gospodării care folosesc lemnul ca principală sursă de încălzire? 

 

 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 

                                                 
3 Ministrul mediului despre prețul lemnului din România - România - Radio România Actualităţi Online (romania-

actualitati.ro) 

http://www.romania-actualitati.ro/ministrul_mediului_despre_pretul_lemnului_din_romania-173318
http://www.romania-actualitati.ro/ministrul_mediului_despre_pretul_lemnului_din_romania-173318



