
”UE” 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÂRE nr.____ 

din „_______________‖ ______2021 

Chişinău 

 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte 

normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire 

la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară 

 

În temeiul art. 3 și 23 din Legea nr. 228 /2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2010, nr. 241-246, art. 748), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

Hotărârea Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative 

privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia 

plantelor şi la carantina fitosanitară (Moitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012 

nr. 113-118 art. 397), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. În Anexa nr.1 

1) clauza de armonizare se completează cu textul: 

‖, - art.1 și pct. (1) din anexă la Directiva de punere în aplicare (UE) 

2017/1279 a Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a anexelor I-V la Directiva 

2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în 

Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și 

împotriva răspândirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 184 din 15 iulie 2017); 

- art. 1 și pct. (1) din anexă la Directiva de punere în aplicare (UE) 

2019/523 a Comisiei din 21 martie 2019 de modificare a anexelor I-V la Directiva 

2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în 

Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi 

împotriva răspîndirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 86 din 28 martie 2019).‖ 

2) la Secțunea 1, 

I. Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile de dezvoltare, se 

modifică după cum urmează: 



la punctul 9, textul ‖ Anoplophora malasiaca (Forster)‖, se substituie cu 

textul‖ „Aromia bungii (Faldermann)‖; 

se completează cu punctul 10.1. cu următorul cuprins: „10.1. Bactericera 

cockerelli (Sulc.)‖; 

se completează cu punctul 20.1. cu următorul cuprins: „20.1. Grapholita 

packardi Zeller‖; 

se completează cu punctul 22.1. cu următorul cuprins:„22.1 Keiferia 

lycopersicella (Walsingham)‖; 

se completează cu punctele 28.1. și 28.2. cu următorul cuprins: 

‖28.1. Neoleucinodes elegantalis (Guenée); 

28.2. Oemona hirta (Fabricius)‖; 

 

se completează cu punctul 32.1. cu următorul cuprins: „32.1 Saperda 

candida Fabricius‖; 

se completează cu punctul 38.1. cu următorul cuprins: „38.1 Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick)‖. 

II. Bacterii, se modifică după cum urmează: 

la punctul 1, textul ‖Candidatus Liberibacter spp., agent care cauzează 

boala dragonului galben/citrus greening‖ se substituie cu textul: „ 1. Xanthomonas 

citri pv. Aurantifolii”; 

la punctul 2, textul ‖Xylella fastidiosa (Well şi Raju)‖, se substituie cu 

textul: ‖ 1.1. Xanthomonas citri pv. citri‖ ; 

III. Ciuperci, se modifică după cum urmează: 

se completează cu punctele 3.1, 3.2, 3.3, 11.1 cu următorul cuprins: 

„3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk. 

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous 

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk 

11.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa‖; 

punctul 12 va avea următorul cuprins: ‖12. Phyllosticta solitaria Ellis & 

Everhart‖. 

 

IV. Virusuri și organisme analoage, se modifică după cum urmează: 

punctul 1 și subpunctul 5 de la punctul 2, se abroga; 

3) la Secţiunea a 2-a 



I. Insecte, acarieni și nematozi în toate stadiile de dezvoltare, se 

modifică după cum urmează: 

la punctul 7 cuvîntul ‖ Popilia‖ se substituie cu cuvîntul ‖Popillia‖; 

se completează cu punctul 7.1. cu următorul cuprins: „7.1. Pityophthorus 

juglandis Blackman‖. 

II Bacterii, se completează cu punctul 3, cu următorul cuprins: ‖3. Xylella 

fastidiosa (Wells et al.)‖. 

III. Ciuperci, se modifică după cum urmează: 

înainte de punctul 1, se completează cu punctele: 

„0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr 

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell 

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat‖. 

IV. Virusuri și organisme analoage, se completează cu punctul 2.1. cu 

următorul cuprins: ‖2.1. Candidatus Phytoplasma ulmi‖. 

4) la Secţiunea a 3-a 

I. Insecte, acarieni și nematode, în toate etapele de dezvoltare a 

acestora, se modifică după cum urmează: 

punctul 2 va avea următorul cuprins: 

‖2. Bemisia tabaci Genn. (populații europene) IRL, P (Azore, Beira Interior, 

Beira Litoral, Entre Douro e 

Minho și Trás-os-Montes), 

UK, S‖ 

punctul 13 va avea următorul cuprins: 

‖13. Leptinotarsa decemlineata 

Say  

E (Ibiza și Menorca), IRL, CY, M, P (Azore și 

Madeira), UK, S (diviziunile administrative Blekinge, 

Gotland, Halland, Kalmar și Skåne), FI (districtele 

Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku și 

Uusimaa) ‖ 

 

la punctele 14.01. și 14.02., coloana 3, textul ‖pînă la 30 aprilie 2020‖, se exclude; 

punctul 16 va avea următorul cuprins: 

‖16. Thaumetopoea processionea 

L. 

 „IRL, UK (cu excepźia zonelor autorității locale 

Barking și Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke și 

Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; 



Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; 

Chelmsford; Chiltem; City of London; City of 

Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; 

Ealing; East Hertfordshire; Districtul Elmbridge; 

Enfield; Epping Forest; Districtul Epsom și Ewell; 

Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; 

Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; 

Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; 

Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston 

upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; 

Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; 

North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate și 

Banstead; Richmond upon Thames; Districtul 

Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South 

Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; 

Southwark; Districtul Spelthorne; St Albans; Sutton; 

Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; 

Tonbridge și Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; 

Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; 

West Berkshire; Windsor și Maidenhead; Woking, 

Wokingham și Wycombe)‖. 

 

II. Bacterii, punctul 2 se abroga. 

 

2. În Anexa nr.2  

1) clauza de armonizare se completează cu textul: 

‖, art. 1 și pct. (2) din anexă la Directiva de punere în aplicare (UE) 

2017/1279 a Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a anexelor I-V la Directiva 

2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în 

Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și 

împotriva răspândirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene L 184 din 15 iulie 2017); 

- pct. (2) din anexă la Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/523 a 

Comisiei din 21 martie 2019 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE 

a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a 

unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva 

răspîndirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

86 din 28 martie 2019).‖ 

2) la Secţiunea 1 

I. Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile de dezvoltare, se 

modifică după cum urmează: 



la punctul 2, coloana 2, textul ‖Aleurocantus spp.‖ se substituie cu textul ‖ 

Aleurocanthus spp.‖; 

la punctul 5, coloana 2, cuvintele ‖Aonidella citrina Coquillet‖ se substituie 

cu cuvitele ‖Aonidiella citrina Coquillet‖. 

punctul 9, se abrogă. 

II. Bacterii, se modifică după cum urmează: 

la punctul 2, coloana 3, cuvintele ‖Semințe de Zea mais L. se substituie cu 

cuvintele ‖Semințe de Zea mays L.‖; 

punctul 3, se abrogă. 

III. Ciuperci, punctul 9 se abroga. 

 

3) la Secţiunea a 2-a  

II. Bacterii, se modifică după cum urmează: 

la punctul 8, coloana 2, textul ‖ Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) 

Dye‖ se substituie cu textul ‖ Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin 

et al.‖. 

III. Ciuperci, punctul 1 se abrogă. 

IV. Virusuri şi organisme analoage, se completează cu punctul 7.1. cu 

următorul cuprins: 

 
‖7.1. Viroidul tuberculilor 

fusiformi ai cartofului 

Plante destinate plantării (inclusiv semințele) de 

Solanum lycopersicum L., Capsicum frutescens 

L. și plante de Solanum tuberosum L.‖ 

 

4) la Secţiunea a 3-a 

I. Insecte, acarieni și nematozi în toate fazele de dezvoltare, se modifică după 

cum urmează: 

se completează cu punctul 12. cu următorul cuprins: 

„12. Thaumetopoea 

pityocampa 

Denis & 

Schiffermüller 

Plantele de Cedrus Trew și Pinus L., destinate 

plantării, altele decât fructul și semințele 

UK‖ 

 

se completează cu punctele 12.1. și 12.2. cu următorul cuprins: 

‖12.1. Paysandisia 

archon 

(Burmeister) 

Plante de Palmae, destinate plantării, având un 

diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și 

aparținând genurilor următoare: Brahea Mart., 

Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, 

Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., 

Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., 

Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.  

IRL, MT, UK 

12.2. Rhynchophorus 

ferrugineus 

(Olivier) 

Plante de Palmae, destinate plantării, având un 

diametru al tulpinii la bază de peste 5 cm și 

aparținând taxonilor următori: Areca catechu 

L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., 

IRL, P (Azore), 

UK‖. 



Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus 

flabellifer L., Brahea armata S. Watson, 

Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata 

(Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., 

Caryota maxima Blume, Caryota cumingii 

Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., 

Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha 

utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea 

forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) 

Baill., Livistona australis C. Martius, 

Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona 

rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu 

Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix 

dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., 

Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris 

(L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, 

Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea 

rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia 

(Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) 

Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus 

romanzoffiana (Cham.) Glassman, 

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. și 

Washingtonia Raf. 

 

II. Bacterii, se modifică după cum urmează: 

la punctul 1, coloana 4, litera „P‖, se exclude. 

la punctul 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: 

„E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, 

Castilla y León, Extremadura, a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și 

La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (Źara Bascilor), a districtelor (comarcas) 

Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida 

(comunitatea autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El 

Vinalopó Mitjà din provincia Alicante și a municipalităților Alborache și Turís din 

provincia Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (cu excepția 

orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, 

Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și 

a comunelor Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese 

și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (cu excepția 

comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din provincia 

Cuneo), Sardinia, Sicilia [cu excepźia municipalităților Cesarò (provincia 

Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și 

Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepźia 

provinciilor Rovigo și Veneźia, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, 



Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei 

situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT [cu excepția 

municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas)], P, SI [cu excepția 

regiunilor Gorenjska, Koroőka, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava, 

RenĀe-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fuūina, 

GabrovĀec, Glogovica, Gorenja vas, GradiĀek, Grintovec, IvanĀna Gorica, Krka, 

Krőka vas, Male Lese, Malo ÿrnelo, Malo Globoko, MarinĀa vas, MleőĀevo, 

Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Őentvid pri StiĀni, 

ŐkrjanĀe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ÿrnelo, Veliko Globoko, Vir pri 

StiĀni, Vrhpolje pri Őentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna IvanĀna 

Gorica], SK [cu excepźia districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské 

KľaĀany (districtul Levice), Dvory nad Ŭitavou (districtul Nové Zámky), Málinec 

(districtul Poltár), Hrhov (districtul Roŭňava), Veľké Ripňany (districtul 

TopoľĀany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeő, Svätuőe și Zatín (districtul 

Trebiőov)], FI, UK (Insula Man și Insulele Canalului)‖. 

 

se completează cu punctul 3, cu următorul cuprins: 

‖3. Xanthomonas 

arboricola pv. 

Pruni (Smith) 

Vauterin et al. 

Plante de Pinus L., destinate 

plantării, altele decât fructul și 

semințele  

UK‖ 

 

III. Ciuperci, se modifică după cum urmează: 

la punctul 1, coloana 4, cuvântul „UK‖ se substituie cu cuvintele „IRL, UK‖ 

punctul 2. se expune cu următorul cuprins: 

‖2. Cryphonectria 

parasitica 

(Murrill.) Barr. 

Lemnul, cu excepția lemnului 

fără scoarță, scoarța izolată și 

plantele destinate plantării de 

Castanea Mill. și plantele 

destinate plantării, altele decât 

semințele, de Quercus L. 

CZ, IRL, 

S, UK‖ 

la punctul 4, coloana 4, cuvintele ‖UK (Irlanda de Nord), se exclud.  

IV. Virusuri și organisme analoage, se modifică după cum urmează: 

înainte de punctul 1, se completează cu punctul 01, cu următorul cuprins: 

„01. Candidatus 

Phytoplasma ulmi 

Plante de Ulmus L., destinate 

plantării, altele decât semințele 

UK‖ 



la punctul 1, coloana 4, va avea următorul cuprins: „EL (cu excepția unităților 

regionale Argolida, Arta, Chania și Lakonia), M, P (cu excepția Algarve, Madeira 

și districtul Odemira din Alentejo)‖; 

3. În Anexa nr.2
1
 

1) clauza de armonizare se completează cu textul: 

‖, - art. 1 și pct. (3) din anexa la Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1279 a 

Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a 

Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a 

unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva 

răspândirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

184 din 15 iulie 2017); 

- pct. (3) din anexa la Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/523 a Comisiei 

din 21 martie 2019 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a 

Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a 

unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva 

răspîndirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

86 din 28 martie 2019).‖ 

2) la Secţiunea 1 

I. Insecte, acarieni şi nematozi în toate stadiile de dezvoltare, punctul 14, 

va avea următorul cuprins: 

„14. „14. Solul ca atare, care constă în substanțe organice 

solide, și  

mediul de creștere ca atare, care constă integral sau 

parțial în substanțe organice solide, altele decât cele 

alcătuite în întregime din turbă sau fibre de Cocos 

nucifera L., neutilizate anterior pentru creșterea plantelor 

sau în orice scopuri agricole 

Din alte țări, cu excepția 

Elveției‖ 

 

 

3) Secţiunea a 2-a, se modifică după cum urmează:  

punctul 1, coloana 3, va avea următorul cuprins:  

 „E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, 

Castilla y León, Extremadura, a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și 

La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (țara Bascilor), a districtelor (comarcas) 

Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida 

(comunitatea autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El 

Vinalopó Mitjà din provincia Alicante și a municipalităților Alborache și Turís din 

provincia Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (cu excepția 



orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, 

Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și 

a comunelor Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese 

și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (cu excepția 

comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din provincia 

Cuneo), Sardinia, Sicilia [cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), 

Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina 

(provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția 

provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, 

Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei 

situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT [cu excepția 

municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas)], P, SI [cu excepția 

regiunilor Gorenjska, Koroőka, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava, 

RenĀe-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fuūina, 

GabrovĀec, Glogovica, Gorenja vas, GradiĀek,Grintovec, IvanĀna Gorica, Krka, 

Krőka vas, Male Lese, Malo ÿrnelo, Malo Globoko, MarinĀa vas, MleőĀevo, 

Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Őentvid pri StiĀni, 

ŐkrjanĀe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ÿrnelo, Veliko Globoko, Vir pri 

StiĀni, Vrhpolje pri Őentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna IvanĀna 

Gorica], SK [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské 

KľaĀany (districtul Levice), Dvory nad Ŭitavou (districtul Nové Zámky), Málinec 

(districtul Poltár), Hrhov (districtul Roŭňava), Veľké Ripňany (districtul 

TopoľĀany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeő, Svätuőe și Zatín (districtul 

Trebiőov)], FI, UK (Insula Man și Insulele Canalului)‖;  

 

punctul 2, coloana 3, va avea următorul cuprins: 

„E [cu excepția comunităților autonome Andaluzia, Aragón, Castilla la Mancha, 

Castilla y León, Extremadura, a comunității autonome Madrid, Murcia, Navarra și 

La Rioja, a provinciei Guipuzcoa (țara Bascilor), a districtelor (comarcas) 

Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida 

(comunitatea autonomă Catalonia), a districtelor (comarcas) L'Alt Vinalopó și El 

Vinalopó Mitjà din provincia Alicante și a municipalităților Alborache și Turís din 

provincia Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (cu excepția 

orașului Galway), I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, 

Liguria, Lombardia (cu excepția provinciilor Mantua, Milano, Sondrio și Varese și 

a comunelor Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese 

și Varedo din provincia Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte [cu excepția 

comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalletto din provincia 



Cuneo), Sardinia, Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), 

Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina 

(provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (cu excepția 

provinciilor Rovigo și Veneția, a comunelor Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, 

Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și a zonei 

situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT (cu excepția 

municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas), P, SI [cu excepția 

regiunilor Gorenjska, Koroőka, Maribor și Notranjska, a comunelor Lendava, 

RenĀe-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana și a așezărilor Fuūina, 

GabrovĀec, Glogovica, Gorenja vas, GradiĀek, Grintovec, IvanĀna Gorica, Krka, 

Krőka vas, Male Lese, Malo ÿrnelo, Malo Globoko, MarinĀa vas, MleőĀevo, 

Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Őentvid pri StiĀni, 

ŐkrjanĀe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ÿrnelo, Veliko Globoko, Vir pri 

StiĀni, Vrhpolje pri Őentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna IvanĀna 

Gorica)], SK [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské 

KľaĀany (districtul Levice), Dvory nad Ŭitavou (districtul Nové Zámky), Málinec 

(districtul Poltár), Hrhov (districtul Roŭňava), Veľké Ripňany (districtul 

TopoľĀany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeő, Svätuőe și Zatín (districtul 

Trebiőov)], FI, UK (Insula Man și Insulele Canalului). 

 

4. În Anexa nr. 4 

1) clauza de armonizare se completează cu următorul text: 

‖,- art. 1 și pct. (5) din anexă la Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1279 a 

Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a 

Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a 

unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva 

răspândirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

184 din 15 iulie 2017);  

- pct. (5) din anexă la Directiva de punere în aplicare (UE) 2019/523 a Comisiei 

din 21 martie 2019 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a 

Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a 

unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva 

răspîndirii lor în Comunitate (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

86 din 28 martie 2019).‖ 

2) Cap. I, Secțiunea 1, se modifică după cum urmează: 

punctul 1, subpunctul 4), va avea următorul cuprins: 



„4) Plante de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., și hibrizii lor, 

Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., 

Zanthoxylum L. și Vitis L., altele decât fructele și semințele.‖ 

 

subpunctul 7), se modifică după cum urmează: 

litera a), va avea următorul cuprins: „a) când a fost obținut total sau parțial din 

Juglans L., Platanus L., și Pterocarya L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat 

suprafața sa rotundă naturală;‖ 

la litera b), tabelul va avea următorul cuprins: 

„Codul poziției 

tarifare 

Denumirea mărfurilor 

4401 12 00 Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de bușteni, butuci, 

vreascuri, ramuri sau sub forme similare; 

4401 22 00 Lemn, altul decât de conifere, sub formă de așchii sau particule 

4401 40 90 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), neaglomerat 

ex 4403 12 00 Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți 

agenți de conservare, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat grosier 

ex 4403 99 00 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, stejarul 

(Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), mesteacănul (Betula spp.), plopul și 

plopul tremurător (Populus spp.) sau eucaliptul (Eucalyptus spp.)], brut, 

chiar decojit, curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, baiț, 

creozot sau cu alți agenți de conservare 

ex 4404 20 00 Prăjini despicate, din alt lemn decât cel de conifere; pari și țăruși din alt 

lemn decât cel de conifere, ascuțiți, dar netăiați longitudinal 

ex 4407 99 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, stejarul 

(Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), arțarul (Acer spp.), prunul (Prunus spp.), 

frasinul (Fraxinus spp.), mesteacănul (Betula spp.) sau plopul și plopul 

tremurător (Populus spp.)], tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau 

decojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime 

care depășește 6 mm.‖ 

 

punctul 2, subpunctul 1), va avea următorul cuprins: 



‖1) Plantele destinate plantării, altele decât semințele, din genurile Abies Mill., 

Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., 

Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., 

Dianthus L. și hibrizii, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., 

toate soiurile de hibrizi New Guinea de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., 

Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. 

Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus 

lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia 

L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. și alte plante din specii 

erbacee, altele decât plantele din familia Gramineae, destinate plantării, și altele 

decât bulbii, cormii, rizomii, semințele și tuberculii.‖ 

 

3) Secțiunea 2-a, se modifică după cum urmează:  

la punctul 4, litera b), va avea următorul cuprins: 

‖b) Plantele destinate plantării, altele decât semințele, de Beta vulgaris L., Cedrus 

Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. și Quercus spp., altele decât Quercus 

suber L., și Ulmus L.‖; 

se completează cu litera c
1
), cu următorul cuprins: 

‖c
1
) Plante de Palmae, destinate plantării, având un diametru al tulpinii la bază de 

peste 5 cm și aparținând taxonilor următori: Areca catechu L., Arenga pinnata 

(Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea 

Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota 

cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., 

Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea 

Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & 

H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. 

Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., 

Washingtonia Raf.‖; 

la litera j), tabelul va avea următorul cuprins: 

„Codul poziției 

tarifare 

Denumirea mărfurilor 

4401 11 00 Lemn de conifere de foc, sub formă de bușteni, butuci, vreascuri, ramuri sau 

sub forme similare 

4401 12 00 Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de bușteni, butuci, 

vreascuri, ramuri sau sub forme similare; 



4401 21 00 Lemn de conifere, sub formă de așchii sau particule 

4401 22 00 Lemn, altul decât de conifere, sub formă de așchii sau particule 

4401 40 90 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), neaglomerat 

ex 4403 11 00 Lemn de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de 

conservare, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat grosier 

ex 4403 12 00 Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți 

agenți de conservare, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat grosier 

ex 4403 21 Lemn de conifere de pin (Pinus spp.) brut, nedecojit, necurățat de ramuri 

sau neecarisat grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de 

conservare, cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 15 

cm 

ex 4403 22 00 Lemn de conifere de pin (Pinus spp.) brut, nedecojit, necurățat de ramuri 

sau neecarisat grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de 

conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de 

minimum 15 cm 

ex 4403 23 Lemn de conifere de brad (Abies spp.) și de molid (Picea spp.), brut, 

nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu vopsea, 

baiț, creozot sau alți agenți de conservare, cu dimensiunea oricărei secțiuni 

transversale de minimum 15 cm 

ex 4403 24 00 Lemn de conifere de brad (Abies spp.) și de molid (Picea spp.), brut, 

nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu vopsea, 

baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul decât cel cu dimensiunea 

oricărei secțiuni transversale de minimum 15 cm 

ex 4403 25 Lemn de conifere, altul decât cel de pin (Pinus spp.), de brad (Abies spp.) și 

de molid (Picea spp.), brut, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat 

grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, cu 

dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 15 cm 

ex 4403 26 00 Lemn de conifere, altul decât cel de pin (Pinus spp.), de brad (Abies spp.) și 

de molid (Picea spp.), brut, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat 

grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul 

decât cel cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 15 cm 

ex 4403 99 00 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, stejarul 



(Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), mesteacănul (Betula spp.), plopul și 

plopul tremurător (Populus spp.) sau eucaliptul (Eucalyptus spp.)], brut, 

chiar decojit, curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, baiț, 

creozot sau cu alți agenți de conservare 

ex 4404 Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, dar nedespicați 

longitudinal 

4406 Traverse din lemn pentru căi ferate sau de tramvai: 

ex 4407 Lemn de conifere, tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau decojit, chiar 

geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care 

depășește 6 mm 

ex 4407 99 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, stejarul 

(Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), arțarul (Acer spp.), prunul (Prunus spp.), 

frasinul (Fraxinus spp.), mesteacănul (Betula spp.) sau plopul și plopul 

tremurător (Populus spp.)], tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau 

decojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime 

care depășește 6 mm‖ 

 

punctul 6, se expune cu următorul cuprins: „6. Plante de Begonia L., destinate 

plantării, altele decât cormii, semințele, tuberculii și plante de Dipladenia A.DC., 

Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. Hibiscus L., Mandevilla Lindl. și Nerium 

oleander L., destinate plantării, altele decât semințele.‖. 

4) Cap. II, Secțiunea 1, se modifică după cum urmează: 

la punctul 7, cuvintele „Zea mais L.‖ se substituie cu cuvintele „Zea mays L.‖ 

la punctul 8, subpunctul 9), litera a), va avea următorul cuprins:  

„a) Ramuri tăiate de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. și 

Pterocarya L., cu sau fără frunze, originare din Canada, China, Republica Populară 

Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan și 

Statele Unite ale Americii.‖ 

se completează cu litera a
1
), cu următorul cuprins: ‖a

1
) Convolvulus L., Ipomoea L. 

(cu excepția tuberculilor), Micromeria Benth și Solanaceae, originare din 

Australia, cele două Americi și Noua Zeelandă‖; 

la litera b), textul „Amiris P. Browne‖, se substituie cu textul „Amyris P. Browne‖; 

la punctul 10, 



subpunctul 1), va avea următorul cuprins:  

‖1) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi 

Adans., Swinglea Merr. și hibrizii lor, Momordica L., și Solanaceae;‖ 

subpunctul 2), va avea următorul cuprins:  

‖2) Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., 

Fragaria L., Malus L., Mangifera L; Passiflora L., Persea americana Mill., 

Prunus L., Psidium L; Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium 

L., și Vitis L.‖; 

subpunctul 3), se abrogă; 

la punctul 12, subpunctul 3), va avea următorul cuprins:  

‖3) Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya L., originar 

din Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, 

Republica Coreea, Rusia, Taiwan și Statele Unite ale Americii‖; 

se completează cu subpunctul 5) , cu următorul cuprins: 

‖5) Punica granatum L. originară din țări de pe continentul african, Capul Verde, 

Sfânta Elena, Madagascar, Reunion, Mauritius și Israel.‖ 

la punctul 13, subpunctul 2), va avea următorul cuprins: 

‖2) Platanus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața rotundă naturală, 

originar din Albania, Armenia, Elveția, Turcia sau SUA,‖; 

subpunctul 6), va avea următorul cuprins: 

‖6) Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. și Pterocarya L., inclusiv 

lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală, originar din Canada, 

China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Mongolia, Republica 

Coreea, Rusia, Taiwan și SUA‖; 

se completează cu subpunctele 8) și 9), cu următorul cuprins: 

‖8) Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., 

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. și Sorbus L., inclusiv 

lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală, cu excepția rumegușului 

și a talașului, originar din Canada sau din SUA;‖ 

‖9) Prunus L., inclusiv lemnul care nu și-a păstrat suprafața sa rotundă naturală, 

originar din Canada, China, Republica Populară Democrată Coreeană, Mongolia, 

Japonia, Republica Coreea, SUA sau Vietnam.‖ 

tabelul va avea următorul cuprins: 

‖Codul poziției 

tarifare 

Denumirea mărfurilor 

4401 11 00 Lemn de conifere de foc, sub formă de bușteni, butuci, 

vreascuri, ramuri sau sub forme similare 

4401 12 00 Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de 



bușteni, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; 

4401 21 00 Lemn de conifere, sub formă de așchii sau particule 

4401 22 00 Lemn, altul decât de conifere, sub formă de așchii sau 

particule 

4401 40 10 Rumeguș, neaglomerat 

4401 40 90 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), 

neaglomerat 

ex 4403 11 00 Lemn de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau 

alți agenți de conservare, nedecojit, necurățat de ramuri 

sau neecarisat grosier 

ex 4403 12 00 Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, 

creozot sau alți agenți de conservare, nedecojit, necurățat 

de ramuri sau neecarisat grosie 

ex 4403 21 Lemn de conifere de pin (Pinus spp.) brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, cu 

dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 15 

cm 

ex 4403 22 00 Lemn de conifere de pin (Pinus spp.) brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul 

decât cel cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de 

minimum 15 cm 

ex 4403 23 Lemn de conifere de brad (Abies spp.) și de molid (Picea 

spp.), brut, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat 

grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de 

conservare, cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale 

de minimum 15 cm 

ex 4403 24 00 Lemn de conifere de brad (Abies spp.) și de molid (Picea 

spp.), brut, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat 

grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de 

conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei 

secțiuni transversale de minimum 15 cm 

ex 4403 25 Lemn de conifere, altul decât cel de pin (Pinus spp.), de 

brad (Abies spp.) și de molid (Picea spp.), brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, cu 

dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 15 

cm 

ex 4403 26 00 Lemn de conifere, altul decât cel de pin (Pinus spp.), de 

brad (Abies spp.) și de molid (Picea spp.), brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul 

decât cel cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de 



minimum 15 cm 

4403 91 00 Lemn de stejar (Quercus spp.), brut, chiar decojit, curățat 

de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, baiț, 

creozot sau cu alți agenți de conservare 

4403 95 Lemn de mesteacăn (Betula spp.), brut, chiar decojit, 

curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, 

baiț, creozot sau alți agenți de conservare, cu dimensiunea 

oricărei secțiuni transversale de minimum 15 cm 

4403 96 00 Lemn de mesteacăn (Betula spp.), brut, chiar decojit, 

curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, 

baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul decât cel 

cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 

15 cm 

4403 97 00 emn de plop și plop tremurător (Populus spp.), brut, chiar 

decojit, curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau cu alți agenți de conservare 

ex 4403 99 00 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, 

stejarul (Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), mesteacănul 

(Betula spp.), plopul și plopul tremurător (Populus spp.) 

sau eucaliptul (Eucalyptus spp.)], brut, chiar decojit, 

curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, 

baiț, creozot sau cu alți agenți de conservare 

ex 4404 Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, dar 

nedespicați longitudinal 

4406 Traverse din lemn pentru căi ferate sau de tramvai: 

ex 4407 Lemn de conifere, tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat 

sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare 

cap la cap, cu o grosime care depășește 6 mm 

4407 91 Lemn de stejar (Quercus spp.), tăiat sau cioplit 

longitudinal, spintecat sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau 

lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care 

depășește 6 mm 

ex 4407 93 Lemn de Acer saccharum Marsh, tăiat sau cioplit 

longitudinal, spintecat sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau 

lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care 

depășește 6 mm 

4407 94 Lemn de prun (Prunus spp.), tăiat sau cioplit longitudinal, 

spintecat sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin 

asamblare cap la cap, cu o grosime care depășește 6 mm 

4407 95 Lemn de frasin (Fraxinus spp.), tăiat sau cioplit 

longitudinal, spintecat sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau 

lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care 

depășește 6 mm 

4407 96 Lemn de mesteacăn (Betula spp.), tăiat sau cioplit 



longitudinal, spintecat sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau 

lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime care 

depășește 6 mm 

4407 97 Lemn de plop și plop tremurător (Populus spp.), tăiat sau 

cioplit longitudinal, spintecat sau decojit, chiar geluit, 

șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o grosime 

care depășește 6 mm 

ex 4407 99 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, 

stejarul (Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), arțarul (Acer 

spp.), prunul (Prunus spp.), frasinul (Fraxinus spp.), 

mesteacănul (Betula spp.) sau plopul și plopul tremurător 

(Populus spp.)], ăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau 

decojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la 

cap, cu o grosime care depășește 6 mm 

4408 10 Foi din lemn de conifere pentru furnir (inclusiv cele 

obținute prin tranșarea lemnului stratificat), foi pentru 

placaj sau pentru alt lemn stratificat similar și alt lemn 

tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau decojit, chiar 

geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare cap la cap, cu o 

grosime care nu depășește 6 mm 

4416 00 00 Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile 

lor, din lemn, inclusiv doagele 

9406 10 00  Construcții prefabricate din lemn‖ 

 

punctul 14, va avea următorul cuprins: „14. Mediul de creștere, atașat sau asociat 

plantelor, destinat susținerii vitalității plantelor originare din alte țări, altele decât 

Elveția.‖ 

se completează cu punctul 14
1
, cu următorul cuprins: 

„14
1
. Mașinile și vehiculele care au fost exploatate în scopuri agricole sau 

silvicole, importate din alte țări, altele decât Elveția: 

 

”Codul poziției tarifare Denumirea mărfurilor 

ex 8432 Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau 

silvicole pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru 

culturi; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport 

ex 8433 53 Mașini pentru recoltat tuberculi sau rădăcini 

ex 8436 80 10 Mașini silvicole 

ex 8701 20 90 Tractoare (cu excepția cărucioarelor-tractoare de la 

poziția 8709): Tractoare rutiere pentru semiremorci, 

folosite 

ex 8701 91 10 Tractoare agricole și tractoare silvicole, cu roți, cu un 

motor a cărui putere nu depășește 18 kW‖ 



 

5) la Secțiunea 2, punctul 25, subpunctul 2), va avea următorul cuprins: 

„Codul poziției 

tarifare 

Descrierea mărfurilor 

4401 11 00 Lemn de conifere de foc, sub formă de bușteni, butuci, 

vreascuri, ramuri sau sub forme similare 

4401 12 00 Lemn de foc, altul decât de conifere, sub formă de 

bușteni, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare; 

4401 21 00 Lemn de conifere, sub formă de așchii sau particule 

4401 22 00 Lemn, altul decât de conifere, sub formă de așchii sau 

particule 

4401 40 90 Deșeuri și resturi de lemn (cu excepția rumegușului), 

neaglomerat 

ex 4403 11 00 Lemn de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau 

alți agenți de conservare, nedecojit, necurățat de ramuri 

sau neecarisat grosier 

ex 4403 12 00 Lemn, altul decât de conifere, brut, tratat cu vopsea, baiț, 

creozot sau alți agenți de conservare, nedecojit, necurățat 

de ramuri sau neecarisat grosier 

ex 4403 21 Lemn de conifere de pin (Pinus spp.) brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, cu 

dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 15 

cm 

ex 4403 22 00 Lemn de conifere de pin (Pinus spp.) brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul 

decât cel cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de 

minimum 15 cm 

ex 4403 23 Lemn de conifere de brad (Abies spp.) și de molid (Picea 

spp.), brut, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat 

grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de 

conservare, cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale 

de minimum 15 cm 

ex 4403 24 00 Lemn de conifere de brad (Abies spp.) și de molid (Picea 

spp.), brut, nedecojit, necurățat de ramuri sau neecarisat 

grosier, netratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de 

conservare, altul decât cel cu dimensiunea oricărei 

secțiuni transversale de minimum 15 cm 

ex 4403 25 Lemn de conifere, altul decât cel de pin (Pinus spp.), de 

brad (Abies spp.) și de molid (Picea spp.), brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

opsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, cu 



dimensiunea oricărei secțiuni transversale de minimum 15 

cm 

ex 4403 26 00 Lemn de conifere, altul decât cel de pin (Pinus spp.), de 

brad (Abies spp.) și de molid (Picea spp.), brut, nedecojit, 

necurățat de ramuri sau neecarisat grosier, netratat cu 

vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare, altul 

decât cel cu dimensiunea oricărei secțiuni transversale de 

minimum 15 cm 

ex 4403 99 00 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, 

stejarul (Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), mesteacănul 

(Betula spp.), plopul și plopul tremurător (Populus spp.) 

sau eucaliptul (Eucalyptus spp.)], brut, chiar decojit, 

curățat de ramuri sau ecarisat grosier, netratat cu vopsea, 

baiț, creozot sau cu alți agenți de conservare 

ex 4404 Prăjini despicate; țăruși și pari din lemn, ascuțiți, dar 

nedespicați longitudinal 

4406 Traverse din lemn pentru căi ferate sau de tramvai: 

ex 4407 Lemn de conifere, tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat 

sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare 

cap la cap, cu o grosime care depășește 6 mm 

ex 4407 99 Lemn, altul decât de conifere [altul decât lemnul tropical, 

stejarul (Quercus spp.), fagul (Fagus spp.), arțarul (Acer 

spp.), prunul (Prunus spp.), frasinul (Fraxinus spp.), 

mesteacănul (Betula spp.) sau plopul și plopul tremurător 

(Populus spp.)], tăiat sau cioplit longitudinal, spintecat 

sau decojit, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin asamblare 

cap la cap, cu o grosime care depășește 6 mm 

4415 Lăzi, lădițe, coșuri, cilindri și ambalaje similare din lemn; 

tambure pentru cabluri, din lemn; paleți simpli, boxpaleți 

și alte platforme de încărcare, din lemn; suporturi de 

paleți, din lemn 

9406 10 00 Construcții prefabricate din lemn‖ 

 

Prim-ministru interimar      Aureliu Ciocoi 

 

Contrasemnează: 
 

Ministrul agriculturii, dezvoltării 

regionale și mediului       Ion Perju 
 

Ministrul afacerilor externe  

şi integrării europene       Aureliu Ciocoi 
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