
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional 
 
 

Adoptarea Legilor nr. 18/1991, 1/2000 şi 400/2002 a constituit baza 
restabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere şi punerii 
în posesie a foştilor proprietari de terenuri agricole şi păduri. Aceste legi importante 
oferă numai cadrul, nu şi detaliile tehnice pentru administrarea fondului forestier. 

Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic 
şi administrarea fondului forestier naţional, republicată în temeiul art. IV din Legea 
nr. 141/1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999 precum şi Legea 
nr. 75/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 31 ianuarie 2002, sunt 
principalele acte normative pe baza căruia pot fi administrate pădurile. 

De la adoptarea acestor legi, din experienţa anilor precedenţi, cazurile în 
care aplicarea legislaţiei în vigoare este deosebit de dificilă, respectiv situaţiile 
pentru care nu există reglementare juridică se impune modificarea unor articole din 
Legile nr. 141/1999 şi 75/2002. 

Astfel prin legislaţia existentă nu este reglementat în mod corect situaţia 
drumurilor forestiere şi a căilor ferate forestiere precum şi situaţiile în care 
gospodărirea pădurilor proprietate privată aparţinând persoanelor fizice sau juridice 
ori proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale este asigurată pe baze 
contractuale de structuri silvice autorizate. 

Apariţia structurilor silvice proprii similare cu cele de stat au creat o nouă 
situaţie atât în silvicultură cât şi în gospodărirea pădurilor, ceea ce necesită 
completarea legislaţiei în vigoare. 

Iniţiatorii acestei legi vor să completeze şi să îmbunătăţească Legile  
nr. 141/1999 şi 75/2002 pentru o mai bună gospodărire atât a fondului forestier 
naţional precum şi a terenurilor cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier 
naţional. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind 
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional. 
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