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 R A P O R T  
asupra propunerii legislative pentru  modificarea alin.(1) al art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind 

reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru  modificarea alin.(1) al 
art.32 din Ordonanţa Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, 
transmisă cu nr.P.l. – x 137 din 20 aprilie 2005 şi înregistrat sub nr.24/150/21.04.2005.  

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ şi Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional.  
 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea 
regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional. face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din 
Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 25  membri ai comisiei. 
La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  domnul Vasile Lupu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 6 abţineri, în şedinţele din 10 şi 11  mai 2005. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 aprilie 2005.  
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.2 lit.h) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională  a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări  a propunerii legislative.  
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Text Senat  Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0     1 2 3 4

1.  LEGE 
pentru  modificarea alin.(1) al 

art.32 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic 
şi administrarea fondului 

forestier naţional 

___________ 

Titlul legii – Nemodificat   
 

 

2.  Articol unic. – Alineatul 1 al 
articolului 32 din Ordonanţa 
Guvernului nr.96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic 
şi administrarea fondului 
forestier naţional, republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.122 din 
26 februarie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
     „(1) Tăierea, distrugerea 
sau scoaterea din rădăcini, fără 
drept, de arbori, puieţi sau 
lăstari din fondul forestier 
naţional sau din vegetaţia 
forestieră situată pe terenuri 

___________ 

Articolul unic va avea următorul 
cuprins: 
   „Articol unic. – Alineatul (1) 
al articolului 32 din Ordonanţa 
Guvernului nr.96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic 
şi administrarea fondului
forestier naţional, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.122 din 26 februarie 
2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 

Pentru  
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

„(1) Tăierea, distrugerea sau 
scoaterea din rădăcini, fără 
drept, de arbori, puieţi sau 
lăstari din fondul forestier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru  a cuprinde 
toate persoanele 
care pot produce 
paguba.  
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din afara acestuia, dacă 
valoarea arborilor, puieţilor 
sau lăstarilor este de peste 5 ori 
mai mare decât preţul mediu al 
unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior sau dacă 
valoarea este sub această 
limită, dar fapta a fost săvârşită 
de cel puţin două ori în interval 
de doi ani, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 4 ani 
sau cu amendă.” 
 

naţional sau din vegetaţia 
forestieră situată pe terenuri din 
afara acestuia, indiferent de 
forma de proprietate, de către 
proprietari, deţinători sau de 
către oricare altă persoană, 
dacă valoarea pagubei este de 
peste 5 ori mai mare decât 
preţul mediu al unui metru cub 
de masă lemnoasă pe picior sau 
dacă valoarea este sub această 
limită, dar fapta a fost săvârşită 
de cel puţin două ori în interval 
de 2 ani, constituie infracţiune 
şi se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 4 ani sau cu 
amendă.” 
 
Deputat PSD – Vasile Mocanu 
Deputat PSD – Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Liviu Timar 
Deputat UDMR – Atilla Kelemen  

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu  19  voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi  6 abţineri. 
 

    PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 

Dr.Atilla KELEMEN                                     Ioan MUNTEANU 

 
 
 
Întocmit: Consilier Anton Păştinaru 
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