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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 
 

București, 20 martie 2018 
Nr.4c-4/169 

Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 
 

București, 20 martie 2018 
Nr.4c-27/788 

 

 

Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic  trimisă Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic şi Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice cu adresa nr. Pl-x nr. 397 din 30 octombrie 2017.  

 

PREŞEDINTE,                                     PREȘEDINTE, 

       Alexandru STĂNESCU          Ion CUPĂ  
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silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 
 

București, 20 martie 2018 
Nr.4c-4/169 

Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 
 

București, 20 martie 2018 
Nr.4c-27/788 

 

R A P O R T   C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul 

silvic 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, pe fond, cu propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, transmisă cu 
adresa nr.PLx-397 din 30 octombrie 2017 şi înregistrată la Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice sub nr.4c-4/514 din 
31 octombrie 2017, respectiv la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic sub 
nr.4c-27/788 din 31 octombrie 2017.  

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 24 octombrie 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului 
nr. 363/19.05.2017. 

Guvernul prin punctul de vedere nr.1067/03.08.2017 nu susține adoptarea 
inițiativei legislative.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic, cu un nou articol, art.1031, astfel încât plantele silvo-
pomicole, plantaţiile pomicole, arborii, arboretele, culturile dendrologice, plantele de 
cultură silvică, inclusiv perdelele silvo-pomicole special înfiinţate pe teren arabil 
pentru protecţia culturilor agricole, care nu fac parte din amenajamente silvice, să 
constituie vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, specifică 
exploataţiei agricole. De asemenea, se propune stabilirea în sarcina administratorului 
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exploataţiei agricole a responsabilităţii cu privire la administrarea, întreţinerea, paza 
şi valorificarea materialului lemnos rezultat din exploataţiile agricole. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, domnișoara Luiza Bratu, consilier în cadrul 
Ministerului Apelor și Pădurilor.  

Potrivit prevederilor art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 
sesizate în fond au dezbătut propunerea legislativă sus-menționată  în ședințe 
separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 6 martie 2018. Din totalul 
de 25 de membri ai Comisiei pentru agricultură, au fost prezenţi la dezbatere 25  
deputaţi. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 20 martie 2018. La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic și-au înregistrat prezența un număr de 13 deputați. 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor explimate, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative din următoarele motive: 

- propunerea legislativă nu se justifică, întrucât la pct. 56 din Anexa care face 
parte integrantă din Legea nr.46/2008 este definită deja vegetaţia forestieră din 
afara fondului forestier; 

- inițiativa legislativă deşi instituie anumite responsabilităţi în sarcina 
administratorului exploataţiei agricole cu privire la materialul lemnos aflat pe 
terenurile afectate exploataţiilor agricole, nu se reglementează şi 
procedura/modalitatea de exercitare a obligaţiilor respective, inclusiv sub aspectul 
răspunderii/sancţiunii în cazul neîndeplinirii acestor obligaţii, cât şi a constatării 
abaterilor în cauză şi aplicării unor eventuale sancţiuni. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE,    

Alexandru STĂNESCU    

                             

PREŞEDINTE,    

Ion CUPĂ 

                             

SECRETAR, 

Dan CIOCAN 

SECRETAR, 

Farago Petru 

 

 
 
Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea                Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 

 


