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asupra propunerii legislative pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu 
propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic,  
transmisă cu adresa nr.Pl. x 123 din 7 aprilie 2010 şi înregistrată cu nr.24/237/08.04.2010. 

 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi punctul de vedere pozitiv al Guvernului. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea alin.(1) al art.10 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul că bazele experimentale ale Institutului de Cercetări şi Amenajări 
Silvice vor fi exceptate de la administrarea, precum şi de la asigurarea serviciilor silvice, prin ocoalele silvice. 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cristian Apostol  - secretar de stat în cadrul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 de deputaţi membri ai comisiei. 
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Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 20 aprilie 2010. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29  martie 2010. 
Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări  a propunerii legislative.  
 
 
 

 AMENDAMENTE ADMISE  
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. 

Text iniţial  
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 
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1.   
Lege  

pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea 
nr.46/2008 – Codul Silvic  

 

 
Lege  

pentru modificarea alin.(1) al art.10 
din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic  

 
 
Deputat PSD+PC – Ion Dumitru  
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe  

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.       
       Articol unic: Alineatul (1) al art.10 din 
Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.238, Partea 
I, din 27 martie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează:  

 
Articol unic. – Alineatul (1) al 
articolului 10 din Legea nr.46/2008 – 
Codul silvic, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.238 din 
27 martie 2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 

 
Pentru corectitudinea 
redactării. 
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       „(1) Sunt obligatorii administrarea, 
precum şi asigurarea serviciilor silvice, după 
caz, la toate pădurile, indiferent de forma de 
proprietate, prin ocoale silvice, cu excepţia 
bazelor experimentare ale Institutului de 
Cercetări şi Amenajări Silvice, prevăzute la 
art.76 din prezenta lege, care se 
administrează  de aceasta.” 
 
 
 

va avea următorul cuprins:  
        „(1) Sunt obligatorii 
administrarea, precum şi asigurarea 
serviciilor silvice, după caz, la toate 
pădurile, indiferent de forma de 
proprietate, prin ocoale silvice, cu 
excepţia celor incluse în bazele 
experimentale ale Institutului de 
Cercetări şi Amenajări Silvice „Marin 
Drăcea”, prevăzute la art.76, care se 
administrează de acesta.” 
 
 
Deputat PD-L – Tinel Gheorghe  
Deputat PSD+PC – Ion Dumitru   

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 27 voturi pentru,  0  voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,          SECRETAR,    
Prof.univ.dr. Valeriu TABĂRĂ               Vasile MOCANU    
 
 
  
 

  
Consilier Anton Păştinaru  

Expert Florentin Oancea  
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