
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din 
grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de 
protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. 1. – (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 34 din Legea 

nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se pot transmite, cu titlu gratuit, unele suprafeţe de fond 
forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale 
de protecţie, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul 
localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. – păduri special 
amenajate în scop recreativ (păduri-parc), aşa cum sunt definite de 
normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al 
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în 
domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, în scopul 
realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc. 

(2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la alin. (1), se 
transmit, la solicitare, din proprietatea publică a statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale. 



 2 

(3) Fac obiectul transmiterii numai suprafeţele de fond forestier 
proprietate publică a statului prevăzute la alin. (1), care sunt amplasate în 
interiorul limitelor administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
solicitante. 

(4) Normele metodologice pentru  aplicarea prevederilor 
prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură. 

 
Art. 2. – (1) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1 

alin. (1), se transmit prin protocol de predare-primire, în baza hotărârii 
Guvernului de aprobare a transmiterii, la cererea consiliului local, a 
consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 
după caz. 

(2) Lucrările de amenajare a pădurilor-parc sunt de utilitate 
publică. 

(3) Execuţia şi întreţinerea investiţiilor efectuate pentru 
realizarea amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc se 
execută din fonduri publice şi/sau fonduri europene. 

 
Art. 3. – Actele de punere în valoare în pădurile-parc se aprobă 

de  către structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza studiilor de 
specialitate aprobate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, 
prin care se stabilesc lucrările speciale care au ca scop realizarea 
structurilor neregulate, mozaicate, a sistematizării în plan orizontal şi în 
volum a pădurii, pe zone şi secţiuni peisagistice. 

 
Art. 4. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. 
(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 5. – Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin. (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. 
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Art. 6. – În cazul în care pe suprafeţele de fond forestier 
prevăzute la art. 1 alin. (1) există lucrări de investiţii de natura 
mijloacelor fixe, acestea se transmit cu titlu gratuit, din domeniul public 
al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva 
în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. 

 
Art. 7. – (1) Pentru suprafeţele de fond forestier încadrate în 

categoriile funcţionale 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul 
localităţilor, incluse în intravilan, sau 1.4.a. – păduri special amenajate 
în scop recreativ – păduri-parc, care au făcut obiectul transmiterii 
conform prevederilor art. 1 alin. (1), unitatea administrativ-teritorială 
beneficiară a transmiterii este obligată să asigure întocmirea studiilor de 
specialitate şi să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de 
avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării 
transmiterii.   

(2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin. (1), 
asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de 
specialitate, în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la 
data avizării în condiţiile alin. (1) a studiilor de specialitate în comisia 
tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al 
statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.  

(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1)  
şi (2) suprafeţele de fond forestier care au făcut obiectul transmiterii trec 
în proprietatea publică a deţinătorilor iniţiali şi în administrarea acestora 
prin hotărâre a Guvernului. 

(4) Constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) 
şi (2) se face de către structura de specialitate competentă teritorial a 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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