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RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele
forestiere de protecţie
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, trimis cu adresa nr.
Plx.176 din 4 martie 2015 şi înregistrat cu 4c-27/36/04.03.2015, respectiv cu nr. 4c-4/117/09.03.2015.
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Proiectul de lege vizează amendarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, şi
completările ulterioare, în sensul:
-redefinirii perdelelor de protecţie ca bunuri de interes strategic naţional şi local;
-modificării amplasamentului cordoanetor forestiere;
-reglementării înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi în subdiviziunile din Câmpia
Română, precum şi în Podişul Moldovei, Podişul Getic, Podişul Mehedinţi, Podişul Târnavelor şi Podişul Dobrogei,
zone afectate frecvent de viscole, sau de inundaţii excesive şi alunecări dezastruoase de teren, amplasarea
perdelelor de protecţie urmând a se face cu prioritate pe terenurile situate în zonele cele mai aride sau afectate de
inundaţii şi viscole;
-abilitarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (în prezent, având titulatura de Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor) de a aloca în fiecare an fondurile necesare realizării perdelelor forestiere de protecţie a
terenurilor agricole pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de secetă şi a deşertificării, respectiv de a redacta
un raport anual privind activităţile de realizare a perdelelor forestiere de protecţie terenurilor agricole, raport ce va fi
prezentat comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 martie 2015, în calitate de primă Cameră sesizată
ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată.
Potrivit prevederilor art.61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic împreună cu membrii Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege, în şedinţa comună
din data de 18 octombrie 2016.
Din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi la dezbatere
deputaţi.
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Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice au fost prezenţi la dezbatere 32 deputaţi.
În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare la dezbateri a participat ca invitat doamna Erika Stanciu, secretar de stat în Ministerul
Mediului Apelor şi Pădurilor şi domnul Dan Achim, director în Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât în
şedinţă comună, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de
Lege pentru modificarea

şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu

amendamentele admise prevăzute în anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse prevăzute în anexa nr.2 care
fac parte integrantă din prezentul raport.
Conform prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare Camera Deputaţilor este
Cameră Decizională.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Nini SĂPUNARU

SECRETAR,
Costel ŞOPTICĂ

Şef serviciu, Anton Păştinaru
Consilier Parlamentar, Ioana Goţa

PREŞEDINTE,
Carmen Ileana MOLDOVAN

SECRETAR,
Vasile Daniel SUCIU

Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc
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Anexa nr. 1
I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente

Nr.
crt.
1

Text Legea nr.289/2002
privind perdelele
forestiere de protecţie

2.
-

3.

Art. 3

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Lege pentru modificarea si
completarea Legii
nr.289/2002 privind
perdelele forestiere de
protecţie
Articol
unic.Legea
nr.289/2002 privind perdelele
forestiere
de
protecţie,
republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.143
din 26 februarie 2014, se
modifică şi se completează
după cum urmează:

Lege pentru modificarea
şi completarea Legii
nr.289/2002 privind
perdelele forestiere de
protecţie
Articol
unic.Legea
nr.289/2002 privind perdelele
forestiere
de
protecţie,
republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.143
din 26 februarie 2014, cu
modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează,
după
cum
urmează:

1.La articolul 3, alineatul (1)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:

(1) Perdelele forestiere de (1) Perdelele forestiere de
protecţie pot fi, după caz, protecţie pot fi, după caz,
proprietate
publică
sau proprietate publică sau privată

Se elimină

Motivarea
amendamentelor

Introducerea
cuvântului
"strategic”în
sintagma "bunuri de
interes naţional şi
din
legea
local
actuală conduce la
imprecizie
şi
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privată şi constituie bun de şi constituie bun de interes
interes naţional.
strategic naţional şi local.

4.

5.

Art.5
…………………….

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

(2) Cordoanele forestiere
sunt constituite din plantaţii
de
arbori
şi
arbuşti
forestieri, care unesc trupuri
de pădure sau reţele de
perdele
forestiere
de
protecţie, aflate la distanţe
de până la 10 km unele de
altele. Ele pot avea lăţimi de
până la 30 m şi se
amplasează la marginea
tarlalelor cultivate agricol,
de-a
lungul
drumurilor
existente, al digurilor şi
malurilor
sau
în
jurul
localităţilor. În aceste cazuri
cordoanele
forestiere
constituie ele însele perdele
forestiere de protecţie şi
preiau funcţiile de protecţie
ale acestora.
Art. 6

(2) Cordoanele forestiere sunt
constituite din plantaţii de
arbori şi arbuşti forestieri, care
unesc trupuri de pădure sau
reţele de perdele forestiere de
protecţie, aflate la distanţe de
până la 20 km unele de altele.
Ele pot avea lăţimi de până la
40 m şi se amplasează la
marginea tarlalelor cultivate
agricol, de-a lungul drumurilor
naţionale şi locale existente, al
digurilor şi malurilor sau în jurul
localităţilor. în aceste cazuri
cordoanele forestiere constituie
ele însele perdele forestiere de
protecţie şi preiau funcţiile de
protecţie ale acestora.

3. La articolul 6, alineatul
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Se elimină

1. Nemodificat

neclaritate a textului
în condiţiile în care
nu este precizată în
lege delimitarea de
la ce nivel un bun de
interes naţional şi
local
devine
strategic
Amplasarea şi
lăţimea cordoanelor
forestiere prevăzute
în legea actuală au
rezultat în urma
unor studii
tehnologice
complexe,
urmărindu-se
evitarea scoaterii
din circuitul agricol a
unor suprafeţe
inutile şi totodată
realizarea efectului
protectiv maxim al
perdelelor cu
evitarea unui efort
financiar inutil.

Alin. (1) al art. 6 se
referă la perdelele
forestiere
de
protecţie
a
terenurilor agricole
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(1) Perdelele forestiere de
protecţie
a
terenurilor
agricole se înfiinţează în
zonele din Câmpia Română,
Câmpia Tisei, Lunca Dunării
şi Podişul Dobrogei, afectate
frecvent de fenomene de
secetă. Amplasarea se face
pe bază de documentaţii
tehnice, de regulă în reţele
rectangulare,
în
mod
eşalonat,
în
ordinea
urgenţelor, prioritate având
terenurile situate în zonele
cele mai aride.

(1) Perdelele forestiere de
protecţie a terenurilor agricole
se înfiinţează în zonele din
Câmpia
Română,
cu
subdiviziunile sale (în special
cele aferente judeţelor Buzău,
Vrane
ea,
Galaţi,
Brăila,
Ialomiţa,
Călăraşi,
Ilfov),
Câmpia Tisei, Lunca Dunării,
Podişul Moldovei, Podişul Getic,
Podişul
Mehedinţi,
Podişul
Tâmavelor şi Podişul Dobrogei,
afectate frecvent de fenomene
de secetă, de viscole sau de
inundaţii excesive şi alunecări
dezastroase
de
teren.
Amplasarea se face pe bază de
documentaţii tehnice, de regulă
în reţele rectangulare, în mod
eşalonat, în ordinea urgenţelor,
prioritate
având
terenurile
situate în zonele cele mai aride
sau afectate de inundaţii şi
viscole.

(1) Perdelele forestiere de
protecţie a terenurilor agricole
se
înfiinţează
în
zonele
afectate
frecvent
de
fenomene de secetă, viscole,
inundaţii şi alunecări de
teren.
Autor:
Comisia
pentru
mediu şi Comisia pentru
agricultură

care, având pante
relativ mici, nu sunt
afectate
de
alunecări de teren şi
nici viscolele nu le
afectează negative.
Nici
împotriva
inundaţiilor
pe
terenurile
agricole
nu sunt eficiente
perdelele forestiere,
ci doar digurile. prin
folosirea
unor
termeni
ca
”inundaţii excesive”
sau
”alunecări
dezast
rouase”,
textul propus devine
echivoc (atâta timp
cât nu se precizează
de la ce cuantum şi
pentru ce parametru
o inundaţie devine
excesivă
sau
o
alunecare de teren
devine dezastroasă),
încălcându-se
prevederile art. 8
alin. (4) din Legea
nr. 24/2000 privind
normele de tehnică
legislativă
pentru
elaborarea
actelor
normative,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
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6.

Art. 34
Autoritatea publică centrală
care
răspunde
de
silvicultură va aloca în
fiecare
an
fondurile
necesare
realizării
perdelelor
forestiere
de
protecţie
a
terenurilor
agricole pentru prevenirea
şi combaterea fenomenului
de secetă şi a deşertificării.

4. Articolul 34 se modifică şi 2. La Articolul 34, după
va avea următorul cuprins:
alineatul (1) se introduce
un alineat nou, alineatul
(2) cu următorul cuprins:
(1)
Ministerul
Mediului
şi
Schimbărilor Climatice va aloca
în fiecare an fondurile necesare
realizării perdelelor forestiere
de
protecţie
a
terenurilor
agricole pentru prevenirea şi
combaterea fenomenului de
secetă şi a deşertificării.
(2) Reprezentanţii Ministerului
Mediului
şi
Schimbărilor
Climatice vor redacta un raport
anual privind activităţile de
realizare a perdelelor forestiere
de
protecţie
a
terenurilor
agricole, raport ce va fi
prezentat
comisiilor
de
specialitate
din
cele
două
Camere ale Parlamentului.”

Se elimină

(2)
Reprezentanţii
autorităţii publice centrale
care
răspund
de
silvicultură vor elabora un
raport
anual
privind
activităţile de realizare a
perdelelor
forestiere
de
protecţie
a
terenurilor
agricole, care va fi prezentat
comisiilor de specialitate din
cele
două
Camere
ale
Parlamentului.
Autor:
Comisia
pentru
mediu şi Comisia pentru
agricultură
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Anexa nr.2
II. AMENDAMENT RESPINS

Nr.
crt.

1.

Text iniţial

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
La articolul 34 se introduce un nou
alineat (3) care va avea următorul
cuprins:
În termen de 6 luni autoritatea
publică centrală care răspunde de
silvicultură va depune în Plenul
Camerei
Deputaţilor
Strategia
naţională de realizare a Sistemul
naţional al perdelelor forestiere de
protecţie şi un plan multianual care
să cuprindă termenele, sumele şi
autorităţile
respective
pentru
realizarea acestora.

Motivarea
amendamentelor

Camera
decizională

Camera
Deputaţilor

Autori: Deputat PNL – Lucia Varga
Deputat PNL – Victor Manea
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