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OBSERVAȚII 

la proiectul de lege care prevede noi reglementări pentru producătorii de biomasă obținută 

din culturi energetice. 

  

Modificările în principiu se referă  la următoarele: 

a) Cei care înființează culturi energetice, trebuie ” să facă dovada că au notificat DAJ cu privire 

la intenția de a inființa culturile prevăzute la pozițiile 5, 8 și 12 din anexa 1” din 

Ord.46/2012. 

Aceste trei poziții în anexa 1 se referă la Salcia energetică, Plopul și Paulownia. 

b) Cei care  vor să cultive aceste trei culturi ”Să prezinte o copie a documentului privind 

incadrarea terenului arabil în clasa de calitate IV și V, stabilit de către OSPA de pe raza 

județului unde este amplasat terenul” 

c) Cultivatorii celor trei soiuri nominalizate  ”să facă o declarație pe propria răspundere din care 

să rezulte că a fost respectată distanța minimă la care s-au amplasat culturile respective, 

față de celelalte culturi agricole invecinate și care este egal cu cel puțin inălțimea culturii 

energetice ajunse  la maturitate” 

Analizând propunerile din proiectul de lege, considerăm a fi măsuri, care sunt îndreptate tendențios 

către doar trei soiuri din total de 15 din anexa I, a Ordinului 46/2012, ceea ce este o discriminare 

inacceptabilă  față de cultivatorii acestor trei soiuri, și  cultivatoril a celorlalte 12 soiuri din Anexa I, a 

Ordinului 46/2012 

Înafara punctului ”c”, unde se inpun niște condiții datorită înălțimilor la maturitate a  celor trei soiuri, și a 

cărori  restricții sunt logice, celelalte două condiții, trebuiesc inpuse tuturor soiurilor din Anexă I, sau la 

niciuna.  În forma propusă în proiectul de lege, se crează condiții pentru o concurență neloială între 

cultivatorii diferitelor soiuri de plante energetice, în situația în care nu se inpun condiții similare la clasa 

de categorie a terenului. Rapița, Mischantusul,  Porumbul cultivat pe terenuri de categoria II și III, nu au 

restricții, conform acestui proiect de lege, iar rezultatele obținute defavorizează cele trei plante 

nominalizate. 
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De reținut că Salcia energetică și Plopul, pot fi cultivate și pe terenuri inundabile periodic, ceea ce 

permite utilizarea acestori terenuri, chiar dacă fac parte dintro clasă mai bună, acesta fiind un avantaj 

pentru punerea în valoare a acestori terenuri. 

Prin obligarea cultivatorilor celor trei soiuri, să facă dovada privind incadrarea terenului arabil în clasa de 

calitate IV și V stabilite de OSPA județean, duc la cheltueli însemnate pentru acești cultivatori, fiindcă , 

aceste date pot fi furnizate numai în baza unor studii finanțate de solicitanți, creînd încă o discrepanță 

între diferitele soiuri și cele trei soiuri nominalizate în proiectul de lege. 

De reținut că plantele energetice sunt private și de posibilitatea de a fi cultivate în baza unor finanțări 

UE,ele putând fi cultivate doar prin forțe proprii de finanțare. Prin înnăspirea și mai mult a condițiilor de 

cultivare, vor duce la dispariția acestora, ceea ce va avea efecte negative asupra gospodărârii 

patrimoniului silvic, datorită lipsei de biomasă în economia românească. 

Biomasa lemnoasă (rezultată tocmai prin cultivarea celor trei soiuri nominalizate), este utilizată pe o 

scară tot mai largă, la centralele energetice mari, dar în ultimii ani și la încălzirea clădirilor publice 

(primării, școli, biserici, dispensare ect) și chiar case particulare. Prin extinderea acestori plantații se 

asigură o protejarea pădurilor, și crearea a locurilor de muncă în mediul rural. 

În cazul, aplicări al măsurilor preconizate în propunerea de modificare a Ordinului 46/2012, dezvoltarea 

și așa greoaie a plantațiilor acestori trei soiuri, va diminua simțitor aceste plantații, cu efecte negative 

insemnate pentru economie. 

Propuneri: 

a) Să se renunțe la modificările preconizate 

b) Dacă totuși vor fi modificări, să se facă uniform pentru toate cele 15 poziții din Anexa I a Ordinului 

46/2012 

c) Să se modifice Art.6 alin. ”d”, din Ord.46/2012, după cum urmează ”copii ale contractelor de 

vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile de 

energie, sau cu firme de colectare și transport al biomasei de la producătorii de biomasă, 

care va livra către centrale energetice, beneficiari ai sistemului de promovare, instituit prin Legea 

220/2008. 



 
 

 

Strada Delfinului, Numarul 6, Bloc 42, Scara 4, Parter, Apartament 197, Sector 2, București, România 
Telefon: 0741.106.736;   e-mail: office@piarom.ro; www.piarom.ro  

  Observații: Modificarea propusă la punctul ”c”, se inpune pentru că din lipsă de logistică (încărcătoare, 

camioane speciale de transport biomasă), fermierii au mari greutăți să vândă produsele către centrale 

electrice, care cumpără numai la poarta Centralei. Recoltarea plantațiilor se face în maximum două luni 

din an, ceeace face ca achiziția de logistică să nu fie rentabilă. Datorită  acestei situații, colectarea și 

transportul se face de către firme de specialitate, cu actele întocmite pe numele lor. 

În cazul în care nu se face modificare propusă, producătorii de biomasă nu pot obține certificatul de 

origine, și au pierderi la valorificare. 
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