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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 

 
  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 
transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și 
echilibru ecologic, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) 
din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, transmis cu adresa nr. P.L.x. 443/2020 din 27 iulie 
2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/371/2020 din 27 iulie 2020. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.628/29.06.2020, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 21 iulie 2020. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare clarificarea procedurii de 
scoatere din fondul forestier naţional a terenurilor forestiere achiziţionate de operatorii 
economici cu capital integral sau majoritar de stat, în condiţiile art.6 lit.a) din Legea 
minelor nr.85/2003, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că operatorii 
economici cu capital majoritar sau integral de stat să fie beneficiarii scoaterii definitive 
din fondul forestier național a terenurilor proprietatea acestora, fără a fi necesară 
exproprierea. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 23 
februarie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
cu modificările și completările  ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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