
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

 
Bucureşti, 12.03.2014 
Nr. 4c-4/147 

Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic 

 
 

Bucureşti, 12.03.2014 
Nr. 4c-27/65 

 
 
 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, 

Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al 

statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul 

public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale 

acestora, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, spre dezbatere pe 

fond, cu adresa nr. PLx.317 din 30 septembrie 2013. 

 

    
 

   VICEPREŞEDINTE, 
                             

PREŞEDINTE, 

                  dr. Liviu HARBUZ          

 

Carmen MOLDOVAN     
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru agricultură,  

silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 

 
Bucureşti, 12.03.2014 
Nr. 4c-4/147 

Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic 

 
Bucureşti, 12.03.2014 

Nr. 4c-27/65 

 
 

RAPORT COMUN  
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al 

statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 

domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 

consiliilor locale ale acestora 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea 

Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi 

administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, 

trimis cu adresa nr.PLx.317 din 30 septembrie 2013 şi înregistrat cu nr.4c-

4/372/30.09.2013, respectiv cu nr.4c-27/65 din 19 martie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 

şedinţa din 23 septembrie 2013. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.161/18.03.2013) şi avizul negativ al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (Pl-x. 317/16.10.2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al 

statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul 

public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale 

acestora. Astfel, se propune extinderea obiectului transferului şi la lucrările de artă 

şi, respectiv, la amenajările de protecţie a terasamentelor, precum şi inserarea 

obligaţiei Romsilva de a achita cheltuielile ocazionate de procedura trecerii 

prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor 

cadastrale şi întabularea dreptului de proprietate publică a statului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  şi Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţe 

separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din  3 martie 2015. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 10 martie 2015. 

Din numărul total de 36 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice, au participat la dezbateri 33 deputaţi. 

Din numărul total de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic,  

au participat la dezbateri 16 deputaţi. 

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a fost prezent, în calitate de invitat 

din partea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,domnul Dan Popescu – 

secretar de stat. 

 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), să propună 

Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din 
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domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 

Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 

administrarea consiliilor locale ale acestora, cu amendamentele admise 

prevăzute în anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse prevăzute în anexa nr.2  

care fac parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 
dr. Liviu HARBUZ                    

PREŞEDINTE, 
   CARMEN ILEANA MOLDOVAN 

 
 
  

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  

Consilier parlamentar – Anton Păştinaru   

 

Întocmit,  

Consilier parlamentar - Andreea Negulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     Anexa I 
AMENDAMENTE ADMISE    

 
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
Nr. 
crt
. 

Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 

0 1 2 3 
1.  LEGE  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
192/2010 privind trecerea unor drumuri 

forestiere din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea 

consiliilor locale ale acestora  

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

192/2010 privind trecerea unor drumuri 
forestiere din domeniul public al statului şi 

din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al 
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 

administrarea consiliilor locale ale acestora 
 

 

 
 

2.  Articol unic. – Legea nr. 192/2010 
privind trecerea unor drumuri forestiere din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale 
ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 
2010, se modifică şi se completează după 
cum urmează:  

       Articol unic. – Legea nr. 192/2010 
privind trecerea unor drumuri forestiere 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale 
acestora, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 695 din 18 
octombrie 2010, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
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3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La articolul 1, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 1. – (1) Prin derogare de la 

dispoziţiile art. 10 şi art. 34 alin. (1) din Legea 
nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu 
titlu gratuit, a unor drumuri forestiere, a 
lucrărilor de artă, a amenajărilor de 
protecţie a terasamentelor şi a terenurilor 
aferente acestora din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al  
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora.”   

1. Titlul legii se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
“Lege  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
192/2010 privind trecerea unor drumuri 

forestiere şi a lucrărilor de corectare a 
torenţilor din domeniul public al statului 
şi din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva în domeniul public al 
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 

administrarea consiliilor locale ale 
acestora” 

 
2. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
      „Art. 1. – (1) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 10 şi art. 34 alin. (1) din 
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor 
drumuri forestiere, a lucrărilor de 
corectare a torenţilor, precum şi 
terenurile aferente acestora din domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 
domeniul public al  unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora.”   
 
Autori:  
Deputat PSD- Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Liviu Harbuz 
 
 

 
 
 
 
Ca urmare a 
modificărilor cuprinse în 
textul legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru că aceste lucrări 
de corectarea 
torenţilor, care sunt în 
administrarea RNP sunt 
într-o situaţie 
deplorabilă, acestea 
neputând fi reabilitate 
în aceste condiţii din 
fondurile europene.  
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4.  2. La articolul 1, după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 

„(11) Cheltuielile ocazionate de procedura 
trecerii prevăzute la alin. (1) în ceea ce 
priveşte efectuarea măsurătorilor cadastrale şi 
intabularea dreptului de proprietate publică a 
statului sunt suportate de Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva.”   

3. La articolul 1, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, alin. 
(11), cu următorul cuprins: 
            „(11) Transmiterea drumurilor 
forestiere şi a lucrărilor de corectare a 
torenţilor precum şi terenurile 
aferente acestora din proprietatea 
publică a statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în proprietatea publică a 
unităţilor administrativ-teritoriale şi 
administrarea consiliilor locale, se 
face pe bază de măsurători 
topografice de către Regiei Naţionale 
a Pădurilor - Romsilva. 
 
Autori:  
Deputat PSD- Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Liviu Harbuz 

 
 
 
Nu este necesară 
intabularea acestor 
terenuri de către stat 
înainte de predare. 

5.  3. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  

 „Art. 2. – Drumurile forestiere, lucrările 
de artă, amenajările de protecţie a 
terasamentelor şi terenurilor aferente 
acestora care fac obiectul trecerii, cu titlu 
gratuit, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului 
local, a consiliului judeţean sau a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după caz.” 

4. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
      „Art. 2. – Drumurile forestiere, 
lucrările de corectare a torenţilor, 
precum şi terenurile aferente acestora 
care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor 
– Romsilva în domeniul public al unor 
unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale 
acestora, se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului la cererea consiliului local, a 
consiliului judeţean sau a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, după 
caz.” 
 
Autori:  
Deputat PSD- Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Liviu Harbuz 

 
 
Pentru corelare cu 
modificările anterioare.  
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6.  

------------------ 

5. După articolul 2 se introduce 
un nou articol, articolul 21, cu 
următorul cuprins:  
        „Art. 21. - (1)  Lucrările de corectare 
a torenţilor realizate în fondul forestier 
naţional sunt de interes naţional şi de 
utilitate publică.  
         (2) Execuţia  şi întreţinerea 
investiţiilor efectuate pentru corectarea 
torenţilor în fondul forestier naţional, 
indiferent de forma de proprietate pe care 
este realizat sau urmează să fie realizat 
obiectivul,   se execută din fonduri publice 
şi/sau fonduri europene.”  

 
Autori:  
Deputat PSD- Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Liviu Harbuz 
Deputat PSD – Ninel Peia 

 

7.  4. La articolul 5, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art. 5. - (1) Drumurile forestiere, 
lucrările de artă şi amenajările de protecţie a 
terasamentelor şi terenurile forestiere aferente 
acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute 
în domeniul privat al unităţilor administrativ-
teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a 
consiliului judeţean sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, după caz.” 

6. La articolul 5, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
     „Art. 5. - (1) Drumurile forestiere, 
lucrările de  corectare a torenţilor, 
precum şi terenurile forestiere aferente 
acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi 
trecute în domeniul privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale prin hotărâre a 
consiliului local, a consiliului judeţean sau 
a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, după caz.” 
 
Autori:  
Deputat PSD- Ioan Munteanu 
Deputat PSD – Liviu Harbuz 

 
 
Pentru corelarea cu 
modificările anterioare.  

 
 
 

- 8 - 



- 9 - 

                                                                                                 Anexa nr. 2 
II. AMENDAMENT RESPINS 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
Camera 

decizională  

0 1 2 3 4 
1. 2. La articolul 1, după 

alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Cheltuielile ocazionate de 
procedura trecerii prevăzute la 

alin. (1) în ceea ce priveşte 
efectuarea măsurătorilor 
cadastrale şi intabularea 

dreptului de proprietate publică 
a statului sunt suportate de 

Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva.”   

 

 La articolul 1, după alineatul 
(1) se introduce un nou 
alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Cheltuielile ocazionate de 
procedura trecerii prevăzute la 
alin. (1) în ceea ce priveşte 
efectuarea măsurătorilor 
cadastrale şi intabularea 
dreptului de proprietate publică a 
statului sunt suportate de Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva, 
aceasta fiind obligată să 
prevadă în buget sumele 
necesare cu această 
destinaţie”   
 
Autor:  
Deputat PNL - Lucia-Ana Varga 
 

  

 


