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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun privind cererea de reexaminare 
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RAPORT COMUN 

privind cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra Legii  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic 
(PLx 436/2014/2015) 

 
În conformitate cu prevederile art. 137 alin.(2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în vederea întocmirii unui raport 
comun privind Cererea de reexaminare a Preşedintelui României asupra Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cerere 
înregistrată cu nr. 4c-4/269/2015 la Comisia pentru agricultură silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice, cu 4c-11/957/2014/2015 la Comisia juridică de 
disciplină şi imunităţi, respectiv cu nr. 4c-27/97/2015 la Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

Legea adoptată de Parlamentul României a fost transmisă spre promulgare 
Preşedintelui României, în data de 25 februarie 2015, cu respectarea prevederilor 
art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

La data de 30 martie 2015, Preşedintele României s-a adresat Parlamentului cu 
cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
46/2008 – Codul silvic. 

În şedinţa din data de 27 aprilie 2015, Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a respins cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi a 
adoptat Legea pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 – Codul silvic în 
forma trimisă spre promulgare, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată. 
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Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor trei Comisii sesizate în fond au dezbătut cererea 
de reexaminare în şedinţă comună, în data de 12 mai 2015. 

 

La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 25 de membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 19 deputaţi din totalul de 20 deputaţi ai 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi 35 deputaţi din totalul de 36 deputaţi ai 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
       În calitate de invitaţi au participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Iulian Jugan, secretar de stat în 
cadrul Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar din partea Consiliului Concurenţei, 
doamna Raluca Pârlog, inspector de concurenţă şi domnul Cosmin Belacurencu, 
director.  
 
 

 În urma dezbaterii cererii de reexaminare şi a legii adoptate de Senat în urma 
reexaminării, membrii celor trei comisii sesizate în fond cu cererea de reexaminare 
formulată de Preşedintele României asupra Legii  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 46/2008 – Codul silvic au hotărât, cu majoritate de voturi (35 de voturi 
pentru respingerea cererii de reexaminare şi 21 de voturi contra respingerii cererii 
de reexaminare), să supună plenului Camerei Deputaţilor Raportul comun de 
respingere a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României şi adoptarea 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 – Codul silvic, în forma 
trimisă spre promulgare în data de 4 martie 2015. 

 
Prin conţinutul său normativ, legea se încadrează în categoria legilor organice.  
 

 
 
        VICEPREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
      Ciprian Nicolae NICA                     Nini SĂPUNARU             Carmen Ileana MOLDOVAN 
 
 
 
 

  SECRETAR                   SECRETAR                            SECRETAR 
 Sorin Constantin STRAGEA                Costel ŞOPTICĂ                                 Daniel SUCIU       
 
 
 
 
 
      Consilier parlamentar,                               Şef serviciu,                                Consilier parlamentar, 
        Alina GRIGORESCU                               Anton PĂŞTINARU                            Andreea Negulescu 
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