
Lemnul de foc a dispărut din legislația 
României”. 

40% dintre gospodării riscă să rămână fără 
combustibil în sobe 

 

Legislația românească nu recunoaște decât două tipuri de material lemnos 

care poate fi comercializat: cel industrial și cel pentru biomasă. În acest 

context, specialiștii avertizează că poți lua amendă și dacă ești prins pe drum 

cu un braț de lemne pe care le-ai luat din curtea ta să o duci la vecin. 

În acest moment, 40% din gospodăriile României se încălzesc cu sobe. În acest context, 

legislația privind acest mod de încălzire este ciudată. 'Dacă ai lemne de foc într-o casă, nu le 

poți muta în altă casă, dacă trebuie să le transporți pe drum public. Devii, astfel, victimă 

colaterală a mafiei lemnului, foarte ramificată la toate nivelele', ne-a spus conferențiar univ. 

Dr. Ing. Marian Drăgoi, de la Facultatea de Silvicultură a Universității 'Ștefan cel Mare' din 

Suceava 

Până acum, lemnul de foc era considerat un produs secundar al lemnului industrial, dar noile 
legi consideră acum acest produs secundar drept lemn pentru biomasă, care va merge în 
industria energetică. Lemul de foc nu mai există! 

Ești amendat dacă ai un băț în mașină 

Libertatea a publicat deja un caz concret în care un om care a cumpărat o plasă de lemne de foc pentru 
grătar dintr-un magazin nu a fost lăsat să plece până nu a luat și aviz de însoțire, pe care se trece 
numărul mașinii transportoare și numele șoferului, ca la orice camion cu lemne. Altfel, riscă amendă de 
2.000 de lei și chiar confiscarea mașinii. 

Legislația haotică a administrării pădurilor a condus la aberația de a nu mai putea lua, de sub proprii tăi 
copaci, nici măcar vreascuri. Totul este considerat lemn industrial sau biomasă, de aceea prețul la care îl 
cumpără oamenii pentru sobe este din ce în ce mai mare. Iar incompetenta și prețul nepermis de mare 
al lemnului a avut efecte dezastruase asupra pădurilor și a cetățenilor care se încălzesc cu lemn.  

20 de legi și 97 de ordine reglementează greșit domeniul silvic 

„Avem o suprareglementare în administrația silvică. Sunt 20 de legi care reglementează activitatea 
silvică și 97 de ordine de ministru și multe alte ordine din alte ministere', a declarat Bogdan Tudor, 
președintele Federației Proprietarilor de Păduri. Potrivit acestuia, a ajuns legislația silvică să fie extrem 
de fioroasă în zona rurală, mai temută chiar decât legislația penală. Și are niște efecte concrete. 

„Spre exemplu, eu sunt propritar de pădure în zona Voineasa pe Valea Lotrului și a trebuit să cumpăram 
lemnul de la alți propritari de păduri sau firme care exploatează masa lemnoasă întrucât actuala 
legislație silvică nu-i permite micului proprietar care are până în 100 de hectare de pădure să folosească 
lemnul', povestește Tudor. 



Proprietarii de păduri trebuie să își cumpere lemn din altă parte, conform 

legii 

Schimbările legislative de anul trecut au făcut ca prevederile codului silvic care permiteau proprietaruilui 
care nu are un aranjament să recolteze maximum 3 metri cubi de pe un hectar de pădure să fie lipsite de 
conținut. Știm că toată zona rurală se încălzește cu lemn de foc a trecut foarte greu de iarnă din cauza 
scumpirii lemnului. 

„Inclusiv cei care aveau proprietăți au trebuit să intre într-o relație comercială și să cumpere lemnul din 
altă parte. În momentul de față, prin această legislație stufoasă, proprietarul nu are voie nici să își 
colecteze vreascurile de pe proprietatea lui. Mă refer la arborii care au căzut în mod natural sau la 
crengile uscate. Dacă te duci și le colectezi și încerci să le transporți, să spunem, cu mașina proprie 
devii contravenient’, spune președintele Federației Proprietarilor de Păduri. 

Prețul unui metru cub a ajuns la 500 de lei 

S-a ajuns in situatia in care ocolul silvic nu poate să dea un aviz de însoțire a lemnului privind transportul  
pentru un portbagaj de vreascuri pentru că nu îi permite legea. Și atunci fie devii infractor pe propria 
proprietate, fie alegi să achiziționezi dintr-o sursă legală. „Au fost cazuri în care astfel de proprietari au 
fost opriți de organele de control și li s-au confiscat mașinile pentru doi-trei saci de vreascuri puși în 
portbagaje, au primit amendă și au rămas și fără lemn', a mai spus Bogdan Tudor. 

În acest an situația a fost exagerată când lemnul de foc a ajuns la prețul de 500 de lei metrul cub și 150 
sau 200 de lei în zonele de munte. 

Unica solutie pentru asigurarea incalzirii imobileor rezidentiale este aceea la care au apelat in proportie 

de peste 80% toate tarile europene si anume pompele de caldura. 

Va invitam sa vizitati situl www.pompe de caldura ASG.ro 

NOTA. Articolul acesta reprezinta proprietatea exclusiva a sitului: „www.pompe de caldura ASG.ro”. El 

nu poate fi copiat sau multiplicat integral sau partial fara acordul scris al proprietarului. Nici un pasaj si 

nici o parte din acest mterial inclusiv imaginile, nu poate fi copiata sau utilizata fara acordul scris al 

proprietarului. Fabricantul poate modifica constructia echipamentelor in timp in scopul imbunatatirii 

performantelor. 

 

http://www.pompe/
http://www.pompe/
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