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I N T R O D U C E R E 

Prezenta cercetare doctorală, nu are pretenţia de unicitate, în acest sector al 

criminalităţii în domeniul silvic, dar prin modul de abordare al problematicii, prin 

felul în care sunt interpretate normele legale, din prisma ofiţerului de poliţie judiciară, 

prin ochii cercetătorului unei şcoli doctorale cu tradiţie şi nu în ultimul rând având în 

vedere domeniul de specializare, Ordine publică şi siguranţă naţională, vom încerca 

să aducem un plus de valoare, prin abordarea exhaustivă a „marelui banditism 

economic” care caracterizează frauda din domeniul silvic la noi în ţară. 

Zilnic, în presa scrisă sau la ştirile rodio şi TV din toată ţara sunt prezentate 

cazuri de furturi de lemn, de defrişări masive concertate de operatorii privaţi naţionali 

şi de marile corporaţii care exploatează, fără ruşine, în opinia noastră, masa lemnoasă 

pe care, fără nici o prelucrare o trimit în afara ţării. Încercările de reglementare 

legislativă făcute în ultima perioadă par ca „ar stăvilii” această activitate 

caracteristică „atreprizei criminale”, dar realitatea din teren, simţită de poliţiştii şi de 

organele silvice specializate contrazic această aparentă liniştire, prin faptul că 

organizaţiile criminale s-au regrupat, şi folosesc metode din ce în ce mai sofisticate. 

Astăzi lemnul nu se mai fură din pădure cu căruţul sau cu carul tras de boi, 

sustragerea se face cu hectarul, prin manopere frauduloase, care au în spate 

infracţiuni de corupţie, pe româneşte „şpăgi cu multe zerouri” pentru a se închide 

ochii la ilegalităţi flagrante din domeniul exploatării forestiere din România. 

Trebuie subliniat faptul că „aurul verde”, pădurile, acoperă aproximativ 30% 

din suprafaţa de uscat a Terrei, iar Uniunea Europeană deţine aproximativ 5% din 

această suprafaţă. Pădurile au un rol important în protejare ecosistemului şi a 

biodiversităţii, ele generează rezerve de apă şi previn inundaţiile şi alunecările de 

teren. Exploatare acestora şi defrişările necontrolate cauzează fenomene şi schimbări 

climatice (inundaţii, încălzire globală cauzată de rarefierea stratului de ozon etc.), 

reprezentând astfel o ameninţare la adresa mediului şi a fiecăruia dintre noi. 
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Referindu-ne la schimbările climatice, trebuie avută în vedere una din cauzele 

favorizante, respectiv defrişările necontrolate ca urmare a exploatării ilegale a 

pădurii. Pentru a conştientiza impactul pe care defrişările masive îl au asupra 

mediului înconjurător, se impune menţionarea următoarelor aspecte: 

 un copac ajuns la maturitate poate produce aprox. 120 kg oxigen/an, ceea ce 

înseamnă aprox.100 m3. Pe parcursul vieţii, un copac reciclează mai mult de 

o tonă de dioxid de carbon. 

 într-o zi senină, un hectar de pădure poate absorbi din aer o cantitate de 

aprox.120-280 kg dioxid de carbon, eliberând în schimb, în atmosferă 

aprox. 180-200 kg de oxigen. 

 un ha de conifere reţine într-un an 40 de tone de praf, iar un ha de foioase - 

100 de tone. 

La nivel mondial, dezvoltarea economică şi industrială, concomitent cu 

exploatarea neraţională şi necontrolată a resurselor naturale au favorizat degradarea 

mediului înconjurător şi implicit apariţia unor dezechilibre naturale. 

Motivaţia alegerii unei astfel de temă are la bază complexitatea activităţilor de 

supraveghere, control şi de constatare a ilegalităţilor care se comit în domeniul 

exploatării lemnului, precum şi interesul instituţiilor şi agenţiilor europene şi 

naţionale de limitare a defrişărilor ilegale, fapt ce a determinat regruparea instituţiilor 

statului şi regândirea unei strategii naţionale în acest sens. Acest aspect ne-a 

determinat să propunem teza de doctorat cu titlul „Prevenirea şi combaterea marii 

criminalităţi economico-financiare în domeniul silvic - Studiu de caz România”.  

Considerăm că este o temă care se înscrie în preocupările actuale, având în 

vedere faptul că, în prezent, protecţia mediului este o prioritate pentru comunitatea 

mondială, iar criza globală a materiilor prime tradiţionale, obligă statele la o mai 

atentă gestionare a veniturilor ce trebuie colectate la bugetele naţionale. 

Criminalitatea economico-financiară circumscrisă domeniului produce anual 

pagube importante bugetelor naţionale şi îşi întinde fraudulos circuitele pe întregul 

teritoriu european. Descoperirea şi investigarea infracţiunilor silvice implică o bună 
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cunoaştere a legislaţiei în domeniu, o bună colaborare între instituţiile statului şi o 

bună pregătire profesională a funcţionarilor care-şi desfăşoară activitatea pe această 

linie. În plus, infractorii specializaţi în acest tip de criminalitate economică se 

adaptează foarte repede la măsurile luate de autorităţile publice, se repliază cu o 

viteză uluitoare şi exploatează fiecare scăpare legislativă sau fisură în aplicarea 

reglementărilor legale ori tehnice care guvernează domeniul. 

Totodată, autorităţile angajate în lupta împotriva acestui tip de criminalitate, 

depăşesc cu greutate multitudinea de bariere de ordin financiar, legislativ sau 

lingvistic, în condiţiile în care este binecunoscut faptul că „dreptul” se mişcă mult 

mai încet decât realitatea. 

Stadiul actual de extindere a fenomenului de crimă organizată a făcut tot mai 

evident faptul că eforturile naţionale de combatere a acestuia nu reuşesc să ţină pasul 

cu evoluţia permanentă, ingeniozitatea, periculozitatea şi puterea de penetrare din ce 

în ce mai profundă şi mai specializată ce caracterizează activitatea reţelelor 

infracţionale din industria lemnului. 

Pe acest fond, numărul infracţiunilor constatate anual de poliţie şi unităţile de 

parchet au înregistrat constant o creştere faţă de perioadele anterioare. Numărul 

ilegalităţilor constatate în acest domeniu a fost departe de a reflecta adevărată stare a 

infracţionalităţii, din cauza gradului mare de dificultate în constatarea şi 

instrumentarea acestor fapte, îndeosebi în cazul marilor companii de prelucrare a 

lemnului la care se impun controale simultane şi verificări încrucişate, urmate în mod 

obligatoriu de verificări financiar - contabile de specialitate efectuate de organele 

specializate care aparţin Ministerului Finanţelor Publice. 

„Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019 - O 

Românie puternică în Europa şi în lume, consacră termenul de securitate naţională 

extinsă într-o abordare integratoare multidimensională, unde sunt îmbinate pe lângă 

domeniile consacrate (ordinea publică, siguranţa naţională etc.) şi alte domenii cu 

impact de genul mediul, sănătatea şi demografia, domenii care, în opinia noastră, 

sunt în legătură directă cu calitatea vieţii, mediul social şi nu în ultimul rând 



PREVENIREA ȘI COMBATEREA MARII CRIMINALITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE  

ÎN DOMENIUL SILVIC - STUDIU DE CAZ ROMÂNIA 

________________________________________________________________________________ 

Pagina 9 din 49 

 
 

domeniul economic”1. De precizat faptul că „protecţia mediului”, constituie obiectiv 

naţional de securitate, iar printre factorii care trebuie avuţi în vedere pentru atingerea 

acestuia se află activităţile de prevenire şi combatere a defrişărilor necontrolate, a 

furtului de masă lemnoasă şi nu în ultimul rând a unui control strict al statului asupra 

modului de exploatare şi reîmpădurire a zonelor de interes la nivel naţional. 

În acest sens prezenta cercetare doctorală are ca scop stabilirea fundamentelor 

teoretice şi practice specifice activităţilor care vizează destructurarea organizaţiilor 

criminale care operează în domeniul silvic. Apreciem că, prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor silvice trebuie să devină prioritate pentru organele de aplicare a legii 

din ţara noastră, că legislaţia trebuie adaptată necesităţilor din prezent şi trebuie 

redactată în conformitate cu realitatea din teren, că implicarea societăţii civile şi a 

fiecăruia dintre noi trebuie să fie necondiţionată şi fermă, şi să acorde sprijinul 

necesar organelor de cercetare penală angrenate în lupta cu fenomenul fraudelor din 

domeniul circumscris prezentei cercetări doctorale. 

Având în vedere scopul enunţat, a fost formulată următoarea ipoteză: 

identificarea problemelor care apar în practică cu ocazia instrumentării dosarelor 

penale care au ca obiect cercetarea şi tragerea a răspundere a infractorilor care 

operează în domeniu silvic. De subliniat faptul că prin prevederile legale actuale, pot 

fi trase la răspundere penală, atât persoanele fizice, dar şi persoanele juridice – aspect 

relevant în contextul situaţiei din prezent, când, aşa cum am afirmat mai sus, 

corporaţiile multinaţionale, operează cu succes în exploatarea silvică la nivel 

naţional. 

Pentru a verifica ipoteza lansată şi pentru a atinge scopul unei astfel de 

cercetări ştiinţifice, în prezenta lucrare au fost atinse următoarele obiective: 

1. analiza legislaţiei incidente şi a reglementărilor tehnice specifice exploatării 

forestiere din ţara noastră, a reglementărilor europene şi a procedurilor 

specifice operaţiunilor din domeniul silvic; 

                                                             
1 a se vedea în acest sens http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii _1.pdf, sursă online 

accesată la 10 martie 2018, ora 22:20 
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2. prezentarea detaliată a tuturor instituţiilor naţionale implicate în gestionarea, 

prevenirea şi combaterea fraudelor în materie de silvicultură, a 

competenţelor legale şi a instrumentelor procedurale de care dispun în lupta 

cu fenomenul defrişărilor ilegale care afectează calitatea mediului, produce 

prejudicii importante bugetului de stat şi alimentează economia subterană; 

3. analiza modelului actual şi a diferitelor abordări referitoare la domeniul 

silvic în contextul sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională, la 

nivel naţional şi european din prisma reglementărilor legislative, 

administrative, tehnice şi operaţionale din ţările membre U.E. şi din 

Republica Moldova; 

4. analiza principalelor infracţiuni silvice din România, şi prezentarea 

factorilor care generează aceste tipuri de ilegalităţi; 

5. precizarea rolului antreprizei criminale care operează în domeniul silvic şi a 

modului în care este afectată ordinea publică şi siguranţa naţională, dar şi a 

infracţiunilor conexe specifice domeniului circumscris tezei de doctorat; 

6. necesitatea identificării unor soluţii de implicare activă a firmelor de pază în 

activitatea de supraveghere a fondului forestier naţional; 

7. stabilirea fundamentelor teoretice şi elaborarea unui model de bune practici 

pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional specific 

exploatării forestiere; 

Principalele constrângeri în activitatea de cercetare şi documentare au fost: 

 modificările legislative dese şi neancorate în realitate, uneori incomplete şi 

depăşite, care au permis un adevărat jaf al pădurii din ţara noastră; 

 insuficienţa fondurilor bugetare alocate structurilor specializate în domeniul 

prevenirii şi combaterii fraudelor specifice silviculturii; 

 deprofesionalizarea structurilor cu competenţe în instrumentarea 

ilegalităţilor circumscrise cercetării doctorale; 

 existenţa unei practici neunitare, la nivel naţional, în soluţionarea dosarelor 

penale care au avut ca obiect fraude silvice; 
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 inconsecvenţa autorităţilor fiscale şi a celor specializate în probleme de 

fond forestier, în materie de aplicare unitară a prevederilor legislative, 

tehnice şi financiar – fiscale specifice domeniului silvic; 

 neimplicarea funcţionarilor cu atribuţii în gestionarea problemelor specifice 

silviculturii nepăsarea şi chiar ignoranţa autorităţilor centrale şi locale în 

aplicarea prevederilor incidente domeniului cercetat. 

Pentru elaborarea prezentei lucrări au fost utilizate metode, tehnici şi 

instrumente de cercetare ştiinţifică, adaptate obiectivelor, de tipul: 

 metoda documentară, comparaţia şi statistica; 

 formele utilizate au fost: observarea, studiul, analiza, evaluarea şi prognoza; 

 tehnicile utilizate: analiza documentară, experimentarea teoretică, 

modelarea conceptuală; 

 instrumentele de cercetare ştiinţifică utilizate fiind: tabelele şi figurile. 

Structura tezei de doctorat. Prezenta cercetare doctorală este structurată în 

cinci capitole precedate de o introducere, şi un glosar de termeni şi abrevieri, la 

sfârşit fiind inserate concluziile şi propunerile „de lege ferenda”, sursele bibliografice 

utilizate şi anexe. 

Capitolul I prezintă o incursiune istorică a activităţilor specifice domeniului 

silvic din România, apariţia şi evoluţia reglementărilor legislative de la primul „Cod 

silvic” din 1910 adoptat după modelul „Codului forestier francez” din anul 1827 până 

la reglementarea actuală. De asemenea sunt reliefate funcţiile pe care pădurea le 

îndeplineşte în epoca modernă, aspectele de protecţie a mediului şi constatarea 

specialiştilor din domeniu care „observă că existenţa pădurilor pentru protecţia 

mediului condiţionează însăşi existenţa omenirii, mai ales în condiţiile în care din ce 

în ce mai multe state se confruntă cu fenomene sinonime cu cele ce se petrec în ţările 

africane afectate de deşertificare şi secetă”. 

Capitolul II prezintă rolul şi obiectivele instituţiilor din domeniul silvic, cu 

atribuţii în gestionarea problematicii fondului forestier, respectiv: Garda Forestieră, 

Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Garda Naţională de Mediu, Poliţia 
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Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră, Unităţile de Parchet, Direcţia 

Naţională Anticorupţie (DNA), Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism ( D.I.I.C.O.T. ) şi ANAF - Direcţia Generală 

Antifraudă Fiscală. 

Capitolul III este dedicat analizei comparative a reglementărilor legislative 

silvice în statele membre ale U.E. (Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria şi 

Letonia) dar şi în statele vecine Serbia şi Republica Moldova. Cercetarea doctorală 

evidenţiază asemănările şi particularităţile reglementărilor legislative din ţările 

enumerate, subliniază caracteristicile naţionale în materie dar şi diferitele abordări 

care ţin de tradiţie şi de realităţile din statele a căror reglementare a fost aleasă ca 

fiind relevantă pentru prezenta cercetare doctorală. 

Capitolul IV analizează din punct de vedere juridico-penal infracţiunile din 

domeniul silvic, prevăzute de Codul silvic în vigoare. De asemenea sunt descrise pe 

scurt infracţiunile conexe faptelor de natură penală din domeniul circumscris tezei de 

doctorat precum şi aspectele particulare caracteristice „antreprizei criminale” care 

operează în domeniu fondului forestier. 

Capitolul V este dedicat evoluţiei, cauzelor şi efectelor criminalităţii specifice 

domeniului silvic, sens în care sunt prezentate date statistice relevante, analize ale 

fenomenului infracţional din situaţiile operative deţinute de poliţia naţională, 

rezultate ale controalelor efectuate de Curtea de Conturi a României şi alte date de 

interes pentru desăvârşirea unei astfel de lucrări. 

Concluziile şi propunerile „de lege ferenda”, prezentate la finalul lucrării au la 

bază experienţa dobândită în acest domeniu, ca ofiţer operativ cu atribuţii pe linia de 

muncă infracţiuni silvice şi sunt ancorate în realitatea prezentă, fiind în opinia noastră 

un prim pas spre normalizarea modului de exploatare a pădurilor de pe teritoriul 

naţional. 



PREVENIREA ȘI COMBATEREA MARII CRIMINALITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE  

ÎN DOMENIUL SILVIC - STUDIU DE CAZ ROMÂNIA 

________________________________________________________________________________ 

Pagina 13 din 49 

 
 

 

CAPITOLUL I 

 

SCURT ISTORIC PRIVIND ACTIVITĂŢILE DIN DOMENIUL 

SILVIC 

 

1.1. EOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR SILVICE ÎN ROMÂNIA 

În comuna primitivă pădurile constituiau un „RES NULLIUS”2, fiind folosite 

de toata lumea fără nicio îngrădire. 

După anul 106, când romanii au ocupat teritoriile din Transilvania şi zona 

apuseană a Munteniei zilelor noastre, pădurile au trecut în proprietatea imperiului. 

Astfel, acestea deveneau un bun de proprietate încetând să mai fie un „RES 

NULLIUS” şi erau date spre exploatare în schimbul unor taxe băneşti. 

  

1.2. FONDUL FORESTIER ÎN EPOCA MODERNĂ 

În altă ordine de idei, considerăm că pădurea este o sursă naturală care în epoca 

modernă condiţionează civilizaţia urbană prin calităţile de igienizare a mediului - 

funcţia sanitară, de creare a mediului favorabil pentru odihnă şi recreere a populaţiei - 

funcţia recreativă - şi de conservare a naturii. 

 

1.3. FONDUL CINEGETIC NAŢIONAL 

Braconajul piscicol şi cinegetic înregistrează statistici îngrijorătoare la nivelul 

ţării noastre şi este în directă legătură cu faptele de natură penală caracteristice 

silviculturii. Activitatea în domeniul comiterii, dar şi al constatării şi sancţionării 

faptelor de braconaj este una deosebit de intensă. Motivul pentru care se acordă o 

astfel de importanţă celor două fenomene este determinat de impactul puternic pe 

care aceste activităţi îl produc asupra ecosistemului.  

 

                                                             
2  termen juridic desemnând un bun asupra căruia nu există drept de proprietate 
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Concluzie 

În prezentul capitol introductiv facem o incursiune istorică asupra 

reglementărilor silvice de la apariţie până în prezent, ocazie cu care subliniem 

principalele caracteristici ale domeniului, în contextul legăturii dintre pădure, fondul 

piscicol şi cinegetic în strânsă interdependenţă cu mediul înconjurător. 

De asemenea sunt reliefate funcţiile pe care pădurea le îndeplineşte în epoca 

modernă, aspectele de protecţie a mediului şi constatarea specialiştilor din domeniu 

care „observă că existenţa pădurilor pentru protecţia mediului condiţionează însăşi 

existenţa omenirii, mai ales în condiţiile în care din ce în ce mai multe state se 

confruntă cu fenomene sinonime cu cele ce se petrec în ţările africane afectate de 

deşertificare şi secetă”. 

Ultima parte a acestui capitol este dedicată pescuitului ilegal şi braconajului, 

factori care sunt nocivi atât pentru conservarea pădurii cât şi pentru habitatul natural 

oferit de fondul forestier. 
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CAPITOLUL II 

INSTITUŢII SPECIALIZATE ALE STATULUI CU ATRIBUŢII ÎN 

PREVENIRE ŞI COMBATEREA INFRACŢIUNILOR SILVICE ŞI 

INFRACŢIUNILOR CONEXE 

 

Programele de dezvoltare durabilă existente în prezent, pot fi eficiente numai 

în condiţiile dezvoltării unor acţiuni susţinute de împădurire a zonelor rurale, a 

câmpiilor cu perdele forestiere de protecţie. De altfel, conceptul dezvoltării durabile a 

pădurilor este o necesitate pentru politicile globale de mediu şi forestiere3. În cadrul 

lor s-a atras atenţia asupra situaţiei pădurilor, care ameninţă gestionarea lor durabilă, 

fiind prezentate şi oportunităţile oferite de către pădure în contextul dezvoltării 

durabile, prin funcţiile pe care acesta le îndeplineşte. Totodată, s-a subliniat şi rolul 

pe care îl are pădurea ca rezervor important de resurse naturale, contribuţia acestora 

la ciclurile globale de carbon şi hidrologie, crearea de venituri şi locuri de muncă, 

protecţia solului şi a apelor etc. 

1. Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (U.N.E.P.).  

2. Comisia pentru Dezvoltare Durabilă a Naţiunilor Unite (C.S.D.).  

3. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).  

4. Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (U.N.E.C.E.)  

Organizaţia pentru Agricultură şi Alimentaţie (F.A.O.),  

Organizaţia Internaţională pentru Aviaţie Civilă (I.C.A.O.),  

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (U.N.I.D.O.),  

Organizaţia Mondială pentru Comerţ (W.T.O.),  

Organizaţia Mondială pentru Sănătate (W.H.O.),  

U.N.E.S.C.O.,  

U.N.I.C.E.F.,  

                                                             
3 aşa cum a reieşit cu claritate şi din concluziile conferinţelor ministeriale de la Strassbourg (1990), Helsinki (1993), Lisabona (1998) 

şi Viena (2004) 
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U.N.I.T.A.R. 

Direcţia Generală Mediu (D.G:M.) din cadrul Comisiei Europene  

Consiliul de Mediu al Uniunii Europene 

Paramentul European.  

Agenţia Europeană de Mediu.  

 

2.1. MINISTERE ŞI AGENŢII SPECIALIZATE NAŢIONALE 

2.1.1 GARDA FORESTIERĂ 

În anul 2015, în contextul în care tăierile ilegale de arbori au devenit obiectul 

unei analize a Consiliului Suprem de Apărare a Tării întrunit la data de 09.06.2015, 

fiind considerate o problemă de siguranţă naţională, a apărut necesitatea înfiinţării 

unei structuri care să monitorizeze şi să controleze modul de aplicare a regimului 

silvic. Astfel, a apărut Garda Forestieră, instituţie publică cu personalitate juridică, 

aflată în subordinea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor iniţial. 

2.1.2. REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA 

Instituţia, persoană juridică, funcţionează sub autoritatea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, având ca scop administrarea fondului forestier, 

proprietate publică a statului. 

2.1.3. MINISTERUL MEDIULUI 

Regulamentul de funcţionare al instituţiei, este prevăzut în H.G. nr. 19/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor 

acte normative4. 

2.1.4. MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR 

În calitatea de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului, Ministerul Apelor şi Pădurilor 

                                                             
4 publicată în M. Of. al României, Partea I nr. 47 din 17.01.2017, cu modificările şi completările aduse de: H.G. nr. 25/2018 pentru 

modificarea şi completarea H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor 

acte normative şi de H.G. nr. 368/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4deojtgy3q/hotararea-nr-368-2018-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-hotararea-guvernului-nr-19-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?d=31.05.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4deojtgy3q/hotararea-nr-368-2018-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-hotararea-guvernului-nr-19-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?d=31.05.2018
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(M.A.P.)5 îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, 

managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, 

hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul 

apelor şi pădurilor.  

2.1.4.1. Direcţia Generală Ape 

2.1.4.2. Direcţia Generală Păduri 

2.1.5. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a 

administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, cu competenţe în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor 

şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului conferite în baza H.G. nr. 1000 din 17 

octombrie 2012 privind reorganizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia6.  

2.1.6. GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU 

Garda Naţională de Mediu, este definită de art.1 din H.G. 1005/2012 ca fiind 

„instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în 

subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.” 

2.1.7. ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFERA DELTA DUNĂRII 

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) este o 

instituţie publică, cu personalitate juridică, având regimul juridic de serviciu 

descentralizat al M.M.A.P.  

 

                                                             
5 cf. prev. H.G. nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor publicată în M.Of. al României, 

Partea I nr. 48 din 17.01.2017, cu modificările şi completările aduse de: H.G. nr. 529/2017 pentru modificarea H.G. nr. 20/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Hotărârea nr. 894/2017 pentru modificarea şi completarea 

H.G. nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor 

6 publicată în M.Of. al României, Partea I nr. 729 din 29.10.2012, cu modificările şi completările aduse de: H.G. nr. 568/2013 pentru 

modificarea H.G. nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor 

publice aflate în subordinea acesteia; Hotărârea nr. 284/2016 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 38/2015 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi a altor acte normative  şi  H.G. nr. 19/2017 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tgmryhe/hotararea-nr-568-2013-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-1000-2012-privind-reorganizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-pentru-protectia-mediului-si-a-institutiilor-publice-aflate-in-subor?d=07.08.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tgmryhe/hotararea-nr-568-2013-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-1000-2012-privind-reorganizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-pentru-protectia-mediului-si-a-institutiilor-publice-aflate-in-subor?d=07.08.2013
https://lege5.ro/Gratuit/gm3tgmryhe/hotararea-nr-568-2013-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-1000-2012-privind-reorganizarea-si-functionarea-agentiei-nationale-pentru-protectia-mediului-si-a-institutiilor-publice-aflate-in-subor?d=07.08.2013
https://lege5.ro/Gratuit/geydkobsga4a/hotararea-nr-284-2016-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-38-2015-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-apelor-si-padurilor-precum-si-a-altor-acte-normative?d=21.04.2016
https://lege5.ro/Gratuit/geydkobsga4a/hotararea-nr-284-2016-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-38-2015-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-apelor-si-padurilor-precum-si-a-altor-acte-normative?d=21.04.2016
https://lege5.ro/Gratuit/ge2dgojwgayq/hotararea-nr-19-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?d=17.01.2017
https://lege5.ro/Gratuit/ge2dgojwgayq/hotararea-nr-19-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-mediului-si-pentru-modificarea-unor-acte-normative?d=17.01.2017
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2.1.8. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE DIN 

ROMÂNIA 

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) are atribuţii 

principale cf. pre. legale în vigoare. 

2.1.8.1. Direcţia Generală Managementul Ariilor Naturale Protejate 

2.1.8.1.1. Serviciul de Administrare Arii Naturale Protejate 

2.1.8.1.2. Serviciul de Management al Ariilor Naturale Protejate 

2.1.8.1.3. Serviciul Implementare Politici şi Monitorizarea Biodiversităţii 

 

2.2. ORGANISME SPECIALIZATE DIN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI 

SIGURANŢEI NAŢIONALE 

2.2.1. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 

Poliţia Română, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, este definită ca 

fiind „instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi 

publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii 

publice, în condiţiile legii” 7. 

2.2.2. JANDARMERIA ROMÂNĂ 

Jandarmeria Română, ca „instituţia specializată a statului, cu statut militar, 

componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile 

legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi 

private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în 

vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea 

actelor de terorism.”  

2.2.3. POLIŢIA DE FRONTIERĂ 

Poliţia de Frontieră Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne şi, 

este „instituţia specializată a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la 
                                                             
7 Legea 218/2002 republicată privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr . 

305/2002, cu modificările şi completările ulterioare 
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supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea 

migraţiei ilegale şi a faptelor specifice criminalităţii transfrontaliere săvârşite în 

zona de competenţă, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, paşapoartelor 

şi străinilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunărea interioară, inclusiv 

braţul Măcin şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contiguă şi 

în zona economică exclusivă, respectarea ordinii şi liniştii publice în zona de 

competenţă,”.  

2.2.4. AGENŢIA NAŢIONLĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA 

GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este instituţia publică cu 

personalitate juridică, din subordinea Ministerului Finanţelor Publice. Prin O.U.G. 

74/20138, în cadrul Agenţiei se înfiinţează Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, 

structură care are ca principale atribuţii prevenirea şi combaterea actelor şi faptelor de 

evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală.  

 

2.3. MINISTERUL PUBIC 

2.3.1. UNITĂŢILE DE PARCHET 

 Activitatea Ministerului Public este reglementată de Legea 304/2004 privind 

organizarea judiciară9. Astfel, atribuţiile Ministerului Public sunt exercitate prin 

procurori, care sunt constituiţi în parchete. 

2.3.2. DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE (DNA) 

Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) este „o structură de parchet 

specializată în combaterea corupţiei mari şi medii. Este creată ca un instrument 

necesar în descoperirea, investigarea şi aducerea în faţa instanţei a cazurilor de 

                                                             
8 O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. al României, Par tea I, nr.389/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare 

9 Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576/2004. A fost avută în 

vedere forma modificată şi completată, inclusiv prin OUG nr. 745/2008. 
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corupţie medie şi mare. Prin activitatea sa, contribuie la reducerea corupţiei, în 

sprijinul unei societăţi democratice apropiate de valorile europene”10. 

2.3.3. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE 

CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM (D.I.I.C.O.T.) 

 D.I.I.C.O.T. este structura din cadrul Ministerului Public, care este specializată 

în combaterea şi investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism. 

Instituţia funcţionează în baza Legii 508/200411 şi are rolul de a destructura grupările 

infracţionale organizate, frontaliere şi transfrontaliere. 

 

Concluzie 

Capitolul II subliniază rolul pe care îl are pădurea ca rezervor important de 

resurse naturale, contribuţia acesteia la ciclurile globale de carbon şi hidrologie, 

crearea de venituri şi locuri de muncă, protecţia solului şi a apelor etc., în contextul 

prezent. Totodată sunt prezentate pe scurt cele trei categorii de instituţii care au 

competenţe în gestionarea silviculturii în ţara noastră, respectiv: ministere şi agenţii 

specializate naţionale, organismele specializate din domeniul ordinii publice şi 

siguranţei naţionale cu atribuţii în prevenirea şi combaterea infracţiunilor silvice şi 

Ministerul public. 

Pentru a fi elocvente detaliile despre managementul instituţional specific, am 

prezentat pe scurt principalele autorităţi cu vocaţie globală şi regională care au 

competenţe în prevenirea şi combaterea ilegalităţilor din domeniul mediului – sector 

care înglobează şi faptele antisociale specifice silviculturii. 

                                                             
10 http://www.pna.ro/about_us.xhtml, sursă on-line accesată la data de 26.12.2016, ora 23.00 

11 Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.), publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 1089/2004, cu 

modificările şi completările în vigoare 

http://www.pna.ro/about_us.xhtml
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CAPITOLUL III 

ELEMENTE DE DREPT COMPARAT ÎN DOMENIUL SILVIC 

 

Contextul socio-economic actual, generat, printre altele, de creşterea gradului 

de urbanizare a localităţilor, precum şi dezvoltarea industrială şi tehnologică, 

determină guvernele ţărilor să conceapă şi să implementeze strategii, programe, 

proiecte pentru protecţia mediului înconjurător. Una din direcţiile de acţiune ale 

politicii de protejare a mediului înconjurător se referă la protecţia fizică şi juridică a 

pădurilor. 

 

3.1. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN CEHIA 

În Cehia, domeniul silvic este reglementat de Legea nr.289/1995, act normativ 

în care sunt stipulate condiţiile pentru conservarea, îngrijirea şi regenerarea pădurilor 

care sunt considerate a fi „o parte de neînlocuit a mediului înconjurător”12.  

 

3.2. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN SLOVACIA 

 În Codul Penal slovac sunt două articole care vizează fondul forestier.  

În Capitolul VI  intitulat Infracţiuni contra mediului înconjurător, articolul 306 

defineşte infracţiunea de încălcare a reglementărilor privind protecţia arborilor şi 

arbuştilor ca fiind fapta oricărei persoane care, prin încălcarea reglementărilor legale 

privind managementul forestier, provoacă degradări grave sau distruge un arbore sau 

arbust, ori îl taie. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani.  

 

3.3. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN UNGARIA 

În Ungaria, activitatea în domeniul silvic este reglementată de legea XXXVII 

din 2009. Conform art. 61 alin.(1) lit. c) se interzice în păduri tăierea arborilor, 

frunzişului şi arbuştilor, precum şi culegerea lichenilor. Se impun a fi menţionate 

                                                             
12 Legea 289/1995, Capitolul I, Secţiunea 1 



Drd. POP MARIUS COSMIN 

_______________________________________________________________________________________ 

Pagina 22 din 49 

N E C L A S I F I C A T 
 

prevederile alineatului 2 al aceluiaşi articol, conform cărora unui vizitator13 i se 

interzice folosirea motofierăstrăului cu o masă mai mare de 500 g şi cu o lungime de 

tăiere mai mare de 30 cm. 

 

3.4. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN POLONIA 

În legislaţia polonă, referiri cu privire la fapte penale privind fondul forestier se 

regăsesc în Codul Penal. Astfel, art. 290 prevede că oricine taie arborii din pădure cu 

scopul de a şi însuşi, va fi pasibil la pedeapsă prevăzută pentru infracţiunea de furt 

(închisoare de la 3 luni la 5 ani, cf. art. 278).  

 

3.5. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN BULGARIA 

În Bulgaria, faptele care aduc atingere fondului forestier sunt sancţionate de 

articolele 235 şi 236 Cod penal. 

 

3.6. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN SERBIA 

Şi în cazul Serbiei, protecţia juridică a fondului forestier este reglementată de 

Codul penal. 

 

3.7. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN MOLDOVA 

În Republica Moldova, Codul Penal sancţionează tăierile ilegale de vegetaţie 

forestieră (art.231) şi distrugerea sau deteriorarea masivelor forestiere (art.232). 

 

3.8. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN LETONIA 

În dreptul leton, infracţiunile care aduc atingere mediului sunt prevăzute în 

capitolul XI din Codul Penal. 

 

Concluzie 

                                                             
13 Cf.art.91, alin.2 oricine se află în pădure pentru alte scopuri decât activităţile silvice, este considerat vizitator  
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 Pentru a sublinia importanţa activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor 

de natură penală săvârşite în domeniul silvic, am prezentat pe scurt, prevederile 

legislaţiei în vigoare din statele apropiate geografic de ţara noastră. 

 De precizat faptul că există incriminări consacrate de Codurile penale sau de 

legi speciale care conţin prevederi de natură penală specifice domeniului silvic. 

 Acest capitol constituie o analiză de drept comparat în domeniul forestier, care 

subliniază asemănările şi deosebirile care există în materia prevenirii şi combaterii 

fenomenului infracţional circumscris domeniului silvic. 
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CAPITOLUL IV 

ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR DIN 

DOMENIUL SILVIC 

 

În cele ce urmează vom încerca să facem o analiză juridico-penală pentru 

fiecare infracţiune silvică în parte, dar înainte de aceasta trebuie subliniat caracterul 

de mare criminalitate economico-financiară pe care faptele de natură penală din 

domeniul silvic l-au dobândit ca urmare a pericolului social deosebit pe care frauda 

din acest domeniu o reprezintă.  

 

4.1. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 106 COD SILVIC 

Conţinutul legal: Infracţiunea constă în „reducerea suprafeţei fondului forestier 

naţional fără respectarea dispoziţiilor art. 36 şi 37”, iar fapta se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă. 

 

4.2. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 107 COD SILVIC 

Conţinutul legal: „(1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea 

din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi 

din vegetaţia forestieră din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, 

constituie infracţiune silvică. 

 

4.3. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 1071 COD SILVIC 

Conţinut legal:(1) Folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 

63 fără drept sau cu nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare constituie 

infracţiune silvică şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(2) În cazul falsificării dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 63, 

sunt aplicabile dispoziţiile art. 317 din Codul penal. 
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4.4. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 108 COD SILVIC 

Conţinut legal: „Păşunatul în pădurile sau în suprafeţele de pădure în care 

acesta este interzis constituie infracţiune silvică. 

 

4.5. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 109 COD SILVIC 

Conţinut legal: „(1)Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale 

ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, 

perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin 

lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, 

precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional 

constituie infracţiune. 

 

4.6. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 110 COD SILVIC 

Conţinut legal: Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 30 alin. (1) constituie 

infracţiune silvică şi se pedepseşte cu amendă. 

 

4.7. ALTE INFRACŢIUNI CONEXE INFRACŢIUNILOR SILVICE 

Fenomenul corupţiei este menţionat în Strategia Naţională de Apărare a Ţării 

pentru perioada 2015-2019 întrucât „vulnerabilizează statul,generează prejudicii 

economiei şi afectează potenţialul de dezvoltare a ţării, buna guvernanţă, decizia în 

folosul cetăţenilor şi comunităţilor, precum şi încrederea în actul de justiţie şi în 

instituţiile statului”14. 

 

4.8. ANTREPRIZA CRIMINALĂ ÎN DOMENIUL SILVIC 

Antrepriza criminală este definită în literatura de specialitate ca „o entitate 

structurată şi specializată care urmăreşte maximizarea profiturilor prin utilizarea 

unor mijloace şi metode sancţionate de lege, în special cea penală, având ca scop 

asigurarea în grade diferite a satisfacerii nevoilor materiale a membrilor săi, 
                                                             
14 Administraţia Prezidenţială-Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019. O Românie puternică în Europa şi 

în lume, Bucureşti, 2015 p.16 
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asigurarea protecţiei activităţilor desfăşurate prin coruperea autorităţilor şi 

asigurarea mijloacelor necesare reluării procesului criminal pe o scară lărgită”. 

 

4.9. ASPECTE DE NATURĂ TEHNICĂ PRIVIND DOMENIUL SILVIC 

Plecând de la analiza juridico-penală a infracţiunilor silvice putem spune că 

aceste infracţiuni trebuie raportate la aspecte de ordin tehnic şi la anumite 

terminologii şi proceduri din domeniul silvic. Considerăm că pentru cercetarea şi 

investigarea unei fapte de natură penală în domeniul silvic se impune prezentarea 

unor aspecte, termeni si proceduri de natură tehnică uzitate în domeniul de referinţă. 

 

Concluzie 

Prezentul capitol analizează din punct de vedere juridico-penal fiecare 

infracţiune silvică în parte, subliniind caracterul de mare criminalitate economico-

financiară pe care infracţiunile din domeniul silvic l-au dobândit ca urmare a 

pericolului social deosebit pe care frauda din acest domeniu o reprezintă. 

Este absolut necesar, pentru a înţelege modul de incriminare, o astfel de 

analiză, care prin modul structurat prezintă detaliat toate componentele necesare 

organelor de cercetare penală în identificarea infracţiunilor săvârşite, încadrarea 

juridică corectă şi cercetarea acestora. 
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CAPITOLUL V 

CRIMINALITATEA ÎN DOMENIUL SILVIC: EVOLUŢIE, CAUZE 

EFECTE 

 

 Fenomenul criminalităţii are o dimensiune naţională (respectiv suma 

infracţiunilor ce se produc pe teritoriul unui stat şi nu comportă aspecte de cooperare 

infracţională transnaţională) şi o dimensiune transnaţională (respectiv suma 

infracţiunilor care se comit şi se consumă prin cooperarea dintre infractorii care 

acţionează pe teritoriul mai multor state).  

 

5.1. EVOLUŢIA TĂIERILOR ILEGALE ŞI A INFRACŢIONALITĂŢII ÎN 

DOMENIUL SILVIC 

În raportul de audit al Curţii de Conturi privind „Situaţia patrimonială a 

fondului forestier din România, în perioada 1990-2012” se arată că „în perioada 

1990-2012, suprafaţa fondului forestier-proprietatea publică a statului s-a redus cu 

3.028.762 ha, prin retrocedări către persoane fizice şi juridice, ca urmare a aplicării 

legilor de fond funciar”. În aceste condiţii putem afirma că schimbarea regimului de 

proprietate şi implicit atitudinea diferită a noilor proprietari au cauzat prejudicii 

integrităţii şi dezvoltării fondului forestier.  

 

5.2. CAUZE CARE FAVORIZEAZĂ INFRACŢIONALITATEA ÎN 

DOMENIUL SILVIC 

În principal trebuie avute în vedere cauzele de ordin socio-economic care 

favorizează infracţionalitatea în domeniul de referinţă. Astfel, se impune a fi 

menţionate datele desprinse din Raportul Institutului Naţional de Statistică, conform 

cărora, în România, 3,5 milioane de locuinţe se încălzesc cu biomasă, fapt ce 

generează un consum anual de 19,5 milioane tone lemn de foc. Cantitatea totală de 
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lemn de foc legal exploatat este de maxim 10-11 milioane tone/an, deci, statistic 

vorbind, diferenţa de 8,5-9,5 milioane tone este lemn obţinut ilegal. 

5.2.1. Factori economici 

5.2.2. Factori demografici 

5.2.3. Factori socio-culturali 

5.2.3.1. Familia  

5.2.3.2. Nivelul de instruire şcolară  

5.2.3.3. Specificul naţional  

5.2.4. Factori politici 

5.2.5. Corupţia manifestată în domeniul silvic, cinegetic şi implicit al mediului  

5.2.6. Alţi factori favorizanţi 

 

5.3. PAZA FONDULUI FORESTIER 

Analizând prevederile legale expuse, apreciem că o soluţie pentru 

suplimentarea dispozitivului de pază a fondurilor forestiere ar fi contractarea de către 

Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA a unor servicii de la societăţi specializate 

de pază şi protecţie, în baza cărora agenţii de securitate să însoţească pădurarii în 

activităţile de patrulare în fondurile forestiere, conform planurilor de protecţie avizate 

la nivelul unităţilor de poliţie competente. 

 

5.4. RISCURI ŞI AMENINŢĂRI DE NATURĂ SILVICĂ LA ADRESA 

SECURITĂŢII NAŢIONALE 

Extinderea nevoilor umane creează mari presiuni asupra pădurilor, păşunilor şi 

stocurilor, cărora acestea nu le pot rezista15. Trei sferturi din cantitatea de lemn 

provenită din despăduriri este folosită pentru obţinerea de combustibil16. Tăierea 

                                                             
15 Brown, L.R., Planul B 3.0. Mobilizare generală pentru salvarea civilizaţiei, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2008, p. 9 

16 Deoarece cererea urbană de lemne de foc depăşeşte rata durabilă de recoltare a pădurilor din apropiere, pădurile se retrag încet de 

lângă oraşe în cercuri tot mai largi. Odată ce aceste cercuri se măresc, costurile transportului lemnelor de foc cresc generând 

dezvoltarea industriei de mangal care este o formă mai concentrată de energie 
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pădurilor pentru cherestea prezintă pe lângă impactul ecologic17 şi impact economic 

deosebit de important deoarece pagubele din defrişări sunt estimate de către Banca 

Mondială la 1,5 miliarde de dolari18. O altă practică dăunătoare pentru păduri constă 

în defrişarea prin ardere pentru eliberarea terenurilor pentru agricultură19. 

5.4.1. Degradarea solului.  

5.4.2. Epuizarea resurselor piscicole.  

5.4.3. Dispariţia unor specii de plante şi animale.  

5.4.4. Schimbările climatice.  

5.4.5. Degradarea stratului de ozon.  

5.4.6. Ploile acide.  

5.4.7. Poluarea atmosferei.  

5.4.8. Poluarea solului.  

5.4.9. Poluarea apelor.  

 

5.5. DEFRIŞĂRILE ILEGALE - EFECTE ASUPRA SECURITĂŢII 

STATELOR 

Institutul Interregional al Naţiunilor Unite pentru Cercetarea Criminalităţii şi 

Justiţie (UNICRI) consideră infracţiunile contra mediului înconjurător o reală 

ameninţare la adresa stabilităţii globale şi a securităţii internaţionale. 

 

5.6. CRIMINALITATEA CORPORATISTĂ SPECIFICĂ DOMENIULUI 

SILVIC 

                                                             
17 Creşterea explozivă a industriei chineze de prelucrare a lemnului care alimentează întregul glob cu mobilă, podele (duşumea, 

parchet), plăci aglomerate şi alte materiale de construcţie este devastatoare pentru pădurile naturale rămase pe glob căci, pentru a se 

alimenta cu materie primă, China a declanşat o orgie a despăduririlor în afara graniţelor sale, de multe ori ilegal, pentru a-şi procura 

lemn din Indonezia, Myanmar, Papua Noua Guinee şi Siberia iar mai nou din bazinele Amazonzului şi Congo-ului 

18 Într-un articol publicat în Romania Libera din 06 iunie 2006 semnat de Elena Chiriţă se arată că în România existau cel puţin 200 

de firme care exportau cherestea şi buşteni. Vapoare arhiîncărcate cu material lemnos transportau materie primă pentru fabricile de 

mobilă din Orient şi de aiurea. Păduri întregi fiind vândute astfel la preţuri de nimic 

19 De exemplu în bazinele Amazonului, Congo-ului şi în Borneo. 
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Legislaţia românească nu conţine incriminări exprese ale fraudei corporatiste, 

întrucât din dorinţa reală şi inteligibilă de a evita discriminările de natură legal-

investiţională între companiile autohtone şi cele multinaţionale, nu utilizează în 

textele legale sintagma „corporaţii multinaţionale”. 

 

Concluzie 

Prezenta cercetare doctorală analizează în acest capitol: evoluţia tăierilor 

ilegale şi a infracţionalităţii în domeniul silvic, cauzele care favorizează 

infracţionalitatea în domeniul silvic, aspectele care vizează paza fondului forestier, 

riscurile şi ameninţări de natură silvică la adresa securităţii naţionale, efectele asupra 

securităţii statelor prin defrişările ilegale şi modul în care criminalitatea corporatistă 

specifică domeniului silvic poate afecta mediul şi nu în ultimul rând sănătatea şi chiar 

viaţa populaţiei. 

Antrepriza criminală specifică domeniului silvic, este analizată amănunţit, sunt 

prezentate modul concret prin care sunt încălcate prevederile legale în materie de 

silvicultură, instrumentele utilizate (cel mai adesea corupţia), aspectele care vizează 

frauda şi spălarea banilor. 
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STUDIU DE CAZ 

 

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. 

S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L., este o firmă românească, cu sediul în 

Sebeş, jud. Alba, aparţinând lui Gerald Schweighofer, om de afaceri din Austria. 

Societatea are peste 3.100 de angajaţi şi şase unităţi de producţie dintre care cinci în 

România şi una în Germania. Conform datelor de pe site-ul firmei, există unităţi de 

producţie la: Kodersdorf în Germania şi la Sebeş, Rădăuţi, Reci, Siret şi Comăneşti20. 

„În cele cinci fabrici din România, Holzindustrie Schweighofer procesează în fiecare 

an peste 2,5 milioane de metri cubi de lemn. Lemnul procesat este exportat apoi în 70 

de ţări”21.  

 

TEHNICI DE FRAUDARE UTILIZATE 

 Pentru a evidenţia caracterul „tehnic” al infracţiunilor silvice, trebuie să 

prezentăm un aspect mai puţin cunoscut din domeniul exploatării şi prelucrării 

lemnului: „clupa rotativă”. Acest sistem de măsurare electronică a buşteanului, 

conceput şi produs în Austria, vehement contestat în Germania, dar folosit în 

România aduce un profit maxim utilizatorului.  

 

                                                             
20 a se vedea în acest sens https://www.schweighofer.at/ro/compania/unitati-de-productie.html, sursă online accesată la 03 iulie 

2018, ora 22.00 

21 a se vedea în acest sens https://adevarul.ro/news/eveniment/cum-actiona-mafia-lemnului-ancheta-diicot-holzindustrie-

schweighofer-1_5b0e9503df52022f75952467/index.html, sursă online accesată la 03 iulie 2018, ora 21.30 
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CONCLUZII ŞI PROPUNERE DE LEGE FERENDA 

 

CONCLUZII 

Defrişarea pădurilor sub toate formele nu constituie o soluţie. Chiar dacă 

această defrişare are ca fundament un scop „bun” respectiv redarea de terenuri în 

circuitul agricol pentru evitarea unei crize alimentare viitoare inevitabile (ca urmare a 

creşterii populaţiei pe glob). Este important de subliniat că efectele schimbărilor 

climatice asupra sistemelor alimentare pot afecta orice ţară nu numai pe cele sărace 

dar cele mai afectate vor fi cele care se axează pe cât mai puţine tipuri de culturi (care 

au renunţat la diversitatea de culturi de odinioară, datorită cerinţelor pieţei). 

 

PROPUNERE ÎNFIINŢARE CENTRUL NAŢIONAL DE EXCELENŢĂ 

PENTRU CERCETAREA ŞI INVESTIGAREA DELICTELOR SILVICE 

Având în vedere cele prezentate în cadrul cercetării noastre, considerăm că 

cercetarea şi investigarea faptelor de natură penală din domeniul silvic trebuie 

abordate şi din punct de vedere tehnic. Din păcate, în cadrul organelor de cercetare 

penală, am constatat o lipsă a specialiştilor cu pregătire în domeniul silvic. Această 

lipsă de specialişti în domeniul silvic, apreciem că ar putea fi suplinită cu o 

intensificare a activităţilor de formare şi specializare profesională a celor care au deja 

calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.  
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2. Constituţia României. 

3. Codul penal al României. 

4. Codul de procedură penală al României. 

5. Codul fiscal. 

6. Codul de procedură fiscală. 

7. Codul Silvic din 1910 

8. Codul Silvic din 1963 

9. Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional-

secţiunea a III-a-zone protejate 

10. Legea nr.18/1991 republicată, a fondului funciar 

11.  Legea nr. 31 din 1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările 

şi completările ulterioare 

12.  Legea 46/2008 Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 238/2008 

13.  Legea 78/2000, privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219/2000. 

14.  Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată - Legea contabilităţii, cu 

modificările şi completările ulterioare 

15.  Legea nr. 86 din 2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare 

16.  Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

17.  Legea 218/2002 Rep. privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305/2002. A fost avută în 

vedere forma modificată şi completată, inclusiv prin Legea nr. 60/2009. 

18.  Legea nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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19.  Legea 286/2009 Noul Cod Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.510/2009 

20.  Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 

21.  Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 576/2004. A fost avută în vedere forma modificată şi 

completată, inclusiv prin O.U.G. nr. 745/2008. 

22.  Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 

Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.), publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1089/2004. A fost avută în vedere forma modificată şi completată, 

inclusiv prin H.G. 54/2011. 

23.  Legea 550/2004  privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1175/2004. 

24.  Legea nr. 565 din 2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva 

criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind prevenirea, 

reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, 

adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 

organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea 

terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 

criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000 

25.  Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată şi 

modificată prin legea nr.180/2002 

26. OG nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 

forestier naţional-republicată, modificată prin legea nr.120/2004 

27.  O.U.G. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere. 

28.  O.U.G. 43 din 04.04.2002, privind Direcţia Naţională Anticorupţie, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515/2013. A fost avută în vedere forma 

modificată şi completată, inclusiv prin Legea nr. 255/2013 
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29.  O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

30.  O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea 

activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.389/2013. 

31.  O.U.G. nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a 

pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri si din afara acestora, cu 

modificările şi completările aduse prin Legea nr. 84/2007 (M. Of. nr. 926 din 15 

noiembrie 2006 ) 

32.  Ordonanţa de Urgenţă 104/2001  privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 

Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351/2001 

33.  O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România 

34.  O.U.G. 322/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 474/2015 

35.  Hotărârea 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de 

Mediu. 

36.  H.G. 743/2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709/2015 

37.  H.G. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 162/2009 

38.  H.G. nr.230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale 

şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora 

39.  Hotărârea nr. 387/2016 privind stabilirea unei măsuri temporare pentru aplicarea 

Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor 

de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 
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stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 

40.  H.G. nr. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare 

şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier 

proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare 

a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond , cu modificările şi 

completările ulterioare 

41.  H.G. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729/2012. A fost avută în 

vedere forma modificată şi completată, inclusiv prin Hotărârea nr. 19/2017 

42.  H.G. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/2009 

43. H.G. nr.2151/2004 privind instituirea regimului de arie protejată pentru noi zone 

44. H.G. nr.2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de 

obţinere a materialelor lemnoase 

45. Ordinul nr.152/28.01.2016 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe 

specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2016, pentru a fi folosite la calculul 

contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 

171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

46. Ordinul Ministrului Mediului Şi Pădurilor nr. 460 din 1 aprilie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze 

amenajamente silvice 

47.  ORDIN nr. 596 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a 

implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase 

48.  ORDIN nr. 718 din 7 mai 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută 

lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic 
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49.  Ordinul Ministrului Mediului Şi Pădurilor nr. 904 din 10 iunie 2010 pentru 

aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile 

acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi 

conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, cu 

modificările şi completările ulterioare ( M.Of. nr. 435 din 29 iunie 2010) 

50.  ORDIN   Nr. 1073/79 din 17 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de 

autorizare a pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru 

comercializarea materialelor lemnoase 

51.  Ordinul Ministrului Agriculturii,Pădurilor Şi Dezvoltării Rurale nr. 1306 din 20 

decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si 

casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul 

forestier, altul decât cel proprietate publica a statului, precum si din vegetaţia 

forestiera din afara fondului forestier ( M. Of. nr. 32 din 13 ianuarie 2006) 

52.  Ordinul Ministrului Mediului Şi Pădurilor nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru 

aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor 

speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de 

arbori, cu modificările şi completările ulterioare ( M. Of. nr. 346 din 18 mai 2011 ) 

53.  Ordinul Ministrului Mediului Şi Pădurilor nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 

scoatere şi transport al materialului lemnos ( M. Of. nr. 430 din 20 iunie 2011) 

II.STUDII ŞI LEGISLAŢIE INTERNAŢIONALĂ:  

1. Australian Illegal Logging Prohibition 

2. Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde „Security, a new Framework for 

Analysis”, Lynne Rinner Publisher-SUA 1998 

3. „Brasil’s New Forest Code: A guide for decision makers in supply chains and 

governments” (19.02.2016)-World Wide Fund for Nature 

4. Codul penal al Bulgariei 

5. Codul penal al Cehiei 

6. Codul penal al Letoniei 



Drd. POP MARIUS COSMIN 

_______________________________________________________________________________________ 

Pagina 38 din 49 

N E C L A S I F I C A T 
 

7. Codul penal al Moldovei 

8. Codul penal al Poloniei 

9. Codul penal al Serbiei 

10.  Codul penal al Slovaciei 

11.  Codul penal al Ungariei 

12.  „Conserving Forests to Combat Climate Change” (21.07.2016)-World Wide 

Fund for Nature 

13.  „Detailed Comparison of Forest Stewardship Council (FSC) and Life Cycle 

Assessment (LCA) as Sustainability Assessment Tools for Forest Products” 

(19.05.2016)-World Wide Fund for Nature 

14.  „Environmental Crime-The Trafficking of Wildlife and Timber” UNODC 

Factsheet 

15.  „Eyes on the Forest: No one is safe” (13.04.2016)-World Wide Fund for Nature 

16.  EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan 

17.  EU Timber Regulation 

18.  „Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime”- United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Annual Report 2014 

19.  „Living Forests Report Chapter 5: Saving Forests at Risk” (27.04.2015)-

World Wide Fund for Nature 

20.  „Profitability and Sustainability in Responsible Forestry” (05.08.2015)-

World Wide Fund for Nature 

21.  Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe 

piaţă lemn şi produse din lemn 

22.  US Lacey Act; 

23.  „Wildlife and Forest Crime”-UNODC Analytic Toolkit; 

III. DOCTRINĂ ROMÂNESCĂ:  

1. Ene C, Vlad C, „Infracţiuni silvice, Teorie şi practică judiciară” Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2006; 
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Bucureşti, 2005; 
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Editura Universul Juridic, 2012; 
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59.  Pella V. Vespasian, „Delicte îngrăduite”, Cartea Românească, Bucureşti, 1919; 

60.  T. Toader, „Infracţiunile prevăzute în legile speciale”, ed. a VI-a, revizuită şi 

actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

61.  T. Toader, „Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală”, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

62. V. Dobozi, „Corpus juris, fundamentul viitorului sistem judiciar penal 

european”, Dreptul nr.3, 2007; 

63. V. Dobrinoiu, I. Pascu, „Constituţia şi legea penală”, R.D.P. nr.2 sau 1995; 

64. V. Dobrinoiu, N. Neagu, „Dreptul penal. Partea specială”, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014; 

65.  V. Dongoroz, „Curs de Drept Penal”, Bucureşti, 1941; 

66.  V. Dongoroz, „Curs de procedură penală”, ed. a II-a, Bucureşti, 1942; 

67.  V. Dongoroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, „Explicaţii 

teoretice ale Codului de procedură penală român”, vol.II, Bucureşti, 1976;  

68.  V. Dongoroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, „Explicaţii 

teoretice ale Codului de procedură penală român”, vol.I, Partea generală, 

Bucureşti, 1975; 

69. V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. 

Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, vol.II, Partea generală, 

Bucureşti, 1970; 

70.  V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, 

„Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, vol. I, Partea generală, Bucureşti, 

1969; 

71.  V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. 

Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, vol.IV, Partea specială, 

Bucureşti, 1972; 
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72.  V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. 

Roşca, „Explicaţii teoretice ale Codului penal român”, vol.III, Bucureşti, 1971; 

73.  V. Duculescu, „Protecţia juridică a drepturilor omului”, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 1998; 

IV. JURISPRUDENŢĂ:  

1. A. Boroi, S. Corlăţeanu, „Drept penal. Partea generală, Culegere 

de speţe pentru uzul studenţilor”, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;  

2. Buletinul Jurispriuden ţei,  „Culegere de decizii ale Cur ţi i  

Supreme de Justi ţie pe anul 1997”, Editura Argessis, Curtea de Argeş,  

1998; 

3. Buletinul Jurispriuden ţei,  „Culegere de decizii ale Cur ţi i  

Supreme de Justiţie pe anul 1996”,  Editura Poema, Baia Mare, 1997; 

4. Buletinul Jurispriuden ţei,  „Culegere de decizii ale Cur ţi i  

Supreme de Justiţie pe anul 1994”,  Editura. Poema, Baia Mare, 1994;  

5. Buletinul Jurispriuden ţei,  „Culegere de decizii ale Cur ţi i  

Supreme de Justiţie pe anul 1993”,  Editura Continent XXI şi Univers ul 

juridic, Bucureşti, 1994;  

6. C. Bulai, C. Mitrache ,  „Drept penal român, Partea generală,  

Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul 

studenţilor”, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1994;  

7. Cour de Cossation ,  „Chambre criminelle”,  14 septembrie 2005,  

Buletin Criminel No 227;  

8. Curtea de Apel Bucureşti ,  „Culegere de practică judiciară în 

materie penală pe anul 2001”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002;  

9. Curtea de Apel Bucureşti ,  „Culegere de practică judiciară în 

materie penală pe anul 2000”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001;  

10. G. Antoniu, C. Bulai (coord.),  „Practica judiciară penală. Partea 

generală”, vol. II.  Institutul de Cercetări Juridice, Editura Academiei 

Române, Bucureşti, 1990;  
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11. G. Antoniu, C. Bulai (coord.),  „Practica judiciară penală. Partea 

generală”, vol. I, Institutul de Cercetări Juridice, Editura Academiei 

Române, Bucureşti, 1988;  

12. G. Antoniu, C. Bulai (coord.), R. Stănoiu, T. Dianu, Gh. Stroe,  

„Practică judiciară penală”, vol. V, „Infracţiuni prevăzute în legi 

speciale”,  Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 1998;  

13. Ş. Crişu, „Repertoriu. Practica şi literatură juridică”,  Editura 

Argessis, Bucureşti, 1999;  

14. T. Toader, A. Stoica, N. Cristuş, „Codul penal şi legile speciale,  

Doctrină .  Jurisprudenţă. Decizii ale Curţii Constituţionale. Hotărâri 

CEDO”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007;  

15. V. Drăghici ,  „Drept penal român, Partea generală, Culegere de 

probleme din practica juridică pentru uzul studenţilor”,  Editura 

Lumina Lex, Bucureşti, 2004; 

16. V. Papadopol, M. Popovici,  „Repertoriu alfabetic de practică în 

materie penală pe anii 1969 -1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,  

Bucureşti, 1987;  

17. V. Papadopol, M. Popovici,  „Repertoriu alfabetic de practică în 

materie penală pe anii 1969 -1975”,  Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,  

Bucureşti, 1985;  

18. V. Papadopol, M. Popovici,  „Repertoriu alfabetic de practică în 

materie penală pe anii 1969 -1975”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,  

Bucureşti, 1982;  

19. Decizia Cur ţii Constitu ţionale nr.755/2012;  

20. Decizia Cur ţii Constitu ţionale nr.1593/2010;  

i. DICŢIONARE: 

1. A. Boroi, M. Gorunescu, M. Popescu ,  „Dicţionar de Drept Penal” ,  

Editura All Beck, Bucureşti, 2004;  
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„Dicţionar Explicativ al Limbii Rmâne”,  ed. a II-a, Univers 

enciclopedic, Bucureşti, 1996;  

3. Antoniu George, Volonciu Nicolae, Zaharia Nicolae,  „Dicţionar de 

procedură penală”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,  

1988; 

4. E. Derşidan,  „Dicţionar de termeni juridici” ,  Editura Proteus,  
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5. G. Antoniu, C. Bulai, Gh. Chivulescu, „Dicţionar juridic”,  Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976;  

ii. REVISTE ŞI JURNALE DE SPECIALITATE  

1. colecţia „Revista de Drept Penal”, 2009-2015, Asociaţia Română de Drept 

Penal, Bucureşti 

2. colecţia „Revista de Investigare a Criminalităţii”, 2008-2015, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti 

3. colecţia „Revista română de jurisprudenţă”, 2010-2015, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti 

4. colecţia Revista „Dreptul”, 2000-2015, Editată de Uniunea Juriştilor din 

România, Bucureşti 

V. SURSE INTERNET 

1. http://adevarul.ro  

2. https://www.anaf.ro  

3. www.arhivelenationale.ro  

4. www.bmel.de  

5. bucuresti.gardaforestiera.ro 

6. http://www.business24.ro 

7. www.carpathianconvention.org   

http://adevarul.ro/
https://www.anaf.ro/
http://www.carpathianconvention.org/


PREVENIREA ȘI COMBATEREA MARII CRIMINALITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE  

ÎN DOMENIUL SILVIC - STUDIU DE CAZ ROMÂNIA 

________________________________________________________________________________ 

Pagina 47 din 49 

 
 

8. www.cifor.org 

9. www.cij.ro 

10. csat.presidency.ro  

11. www.cserge.ucl.ac.uk  

12. http://www.digi24.ro  

13. D.I.I.C.O.T..ro 

14. www.dreptonline.ro 

15. www.dsialomita.ro 

16. www.ejtn.eu  

17. www.euflegt.efi.int 

18. eur-lex.europa.eu  

19. www.eurojuris.ne 

20. www.eia-international.org  

21. www.fao.org  

22. forest-ngo.org 

23. www.forestnews.ro 

24. germanlawarchive. iuscomp.org  

25. www.gnm.ro 

26. http://icj.ro  

27. www.illegal-logging.info  

28. www.interpol.int 

29. http://www.jandarmeriaromana.ro 

30. www.juridice.ro 

31. http://lege5.ro 

32. www.legislationline.org   

33. www.lexadin.nl  

34. lex. justice.md  

35. http://mpublic.ro  

36. www.mzp.cz  

http://www.cifor.org/
http://www.cserge.ucl.ac.uk/
http://www.dsialomita.ro/
http://www.ejtn.eu/
http://www.euflegt.efi.int/
http://www.eia-international.org/
http://www.fao.org/
http://www.forestnews.ro/
http://www.illegal-logging.info/
http://www.interpol.int/
http://www.juridice.ro/
http://www.legislationline.org/
http://www.lexadin.nl/
http://www.mzp.cz/
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37. http://newsbv.ro  

38. http://www.pna.ro  

39. www.pollmeier-flooring.com  

40. https://www.politiadefrontiera.ro  

41. www.politiaromana.ro 

42. http://portal.just.ro 

43. www.propatrialex.ro 

44. http://www.realitatea.net 

45. http://www.romaniacurata.ro 

46. www.un.org  

47. www.unep.org 

48. unicri. it  

49. www.unodc.org 

50. https://web.archive.org  

51. www.worldwildlife.org 

52. ypef.eu  

53. http://www.ziare.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://newsbv.ro/
http://www.pollmeier-flooring.com/
http://www.politiaromana.ro/
http://www.propatrialex.ro/
http://www.realitatea.net/
http://www.un.org/
http://www.unep.org/

	I N T R O D U C E R E
	CAPITOLUL I
	SCURT ISTORIC PRIVIND ACTIVITĂŢILE DIN DOMENIUL SILVIC
	1.1. EOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR SILVICE ÎN ROMÂNIA
	1.2. FONDUL FORESTIER ÎN EPOCA MODERNĂ
	1.3. FONDUL CINEGETIC NAŢIONAL

	CAPITOLUL II
	INSTITUŢII SPECIALIZATE ALE STATULUI CU ATRIBUŢII ÎN PREVENIRE ŞI COMBATEREA INFRACŢIUNILOR SILVICE ŞI INFRACŢIUNILOR CONEXE
	2.1. MINISTERE ŞI AGENŢII SPECIALIZATE NAŢIONALE
	2.1.1 GARDA FORESTIERĂ
	2.1.2. REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA
	2.1.3. MINISTERUL MEDIULUI
	2.1.4. MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
	2.1.5. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
	2.1.6. GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
	2.1.7. ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFERA DELTA DUNĂRII
	2.1.8. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE DIN ROMÂNIA

	2.2. ORGANISME SPECIALIZATE DIN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE
	2.2.1. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
	2.2.2. JANDARMERIA ROMÂNĂ
	2.2.3. POLIŢIA DE FRONTIERĂ
	2.2.4. AGENŢIA NAŢIONLĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ

	2.3. MINISTERUL PUBIC
	2.3.1. UNITĂŢILE DE PARCHET
	2.3.2. DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE (DNA)
	2.3.3. DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM (D.I.I.C.O.T.)


	CAPITOLUL III
	ELEMENTE DE DREPT COMPARAT ÎN DOMENIUL SILVIC
	3.1. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN CEHIA
	3.2. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN SLOVACIA
	3.3. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN UNGARIA
	3.4. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN POLONIA
	3.5. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN BULGARIA
	3.6. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN SERBIA
	3.7. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN MOLDOVA
	3.8. PROTECŢIA JURIDICĂ A PĂDURILOR ÎN LETONIA

	CAPITOLUL IV
	ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR DIN DOMENIUL SILVIC
	4.1. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 106 COD SILVIC
	4.2. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 107 COD SILVIC
	4.3. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 1071 COD SILVIC
	4.4. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 108 COD SILVIC
	4.5. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 109 COD SILVIC
	4.6. INFRACŢIUNEA PREVĂZUTĂ DE ART. 110 COD SILVIC
	4.7. ALTE INFRACŢIUNI CONEXE INFRACŢIUNILOR SILVICE
	4.8. ANTREPRIZA CRIMINALĂ ÎN DOMENIUL SILVIC
	4.9. ASPECTE DE NATURĂ TEHNICĂ PRIVIND DOMENIUL SILVIC

	CAPITOLUL V
	CRIMINALITATEA ÎN DOMENIUL SILVIC: EVOLUŢIE, CAUZE EFECTE
	5.1. EVOLUŢIA TĂIERILOR ILEGALE ŞI A INFRACŢIONALITĂŢII ÎN DOMENIUL SILVIC
	5.2. CAUZE CARE FAVORIZEAZĂ INFRACŢIONALITATEA ÎN DOMENIUL SILVIC
	5.3. PAZA FONDULUI FORESTIER
	5.4. RISCURI ŞI AMENINŢĂRI DE NATURĂ SILVICĂ LA ADRESA SECURITĂŢII NAŢIONALE
	5.5. DEFRIŞĂRILE ILEGALE - EFECTE ASUPRA SECURITĂŢII STATELOR
	5.6. CRIMINALITATEA CORPORATISTĂ SPECIFICĂ DOMENIULUI SILVIC

	STUDIU DE CAZ
	S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L.
	TEHNICI DE FRAUDARE UTILIZATE

	CONCLUZII ŞI PROPUNERE DE LEGE FERENDA
	CONCLUZII
	PROPUNERE ÎNFIINŢARE CENTRUL NAŢIONAL DE EXCELENŢĂ PENTRU CERCETAREA ŞI INVESTIGAREA DELICTELOR SILVICE

	B I B L I O G R A F I E

