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RAPORT 
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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 proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, transmis 
cu adresa nr.Pl. x 307 din 12 mai 2010  şi înregistrat sub nr.24/357/13.05.2010.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ,  punctul de vedere favorabil al Guvernului, avizul favorabil al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţia 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi avizul favorabil al Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, avându-se în vedere înfiinţarea 
perdelelor de protecţie şi în zonele din Podişul Moldovei, Podişul Getic, Podişul Mehedinţi 
şi Podişul Târnavelor.  

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 
privind perdelele forestiere de protecţie face parte din categoria legilor organice, 
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 de membri ai 
comisiei. 

Proiectul de lege a fost respins în unanimitate, în şedinţa din 30 iunie 2010, din 
următoarele considerente: 

- folosirea în textul propunerii legislative a unor termeni neconsacraţi pentru 
silvicultori; 

- extinderea perdelelor de protecţie şi instalarea lor se face pe baze ştiinţifice; 
- prevederile legii de bază corespund cerinţelor europene şi necesităţilor actuale ale 

societăţii româneşti. 
În cursul dezbaterilor amendamentele din Anexă au fost respinse. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

 
    PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

 Prof. dr. Valeriu TABĂRĂ                Vasile MOCANU   
 
Consilier,. Anton Păştinaru  
Expert, Gheorghe Adrian Goţa



                   ANEXĂ 
Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Amendament propus Motivare 

1. 1. Articolul 1 se completează după cum urmează: 
Art. 1. – Perdelele forestiere de protecţie sunt 
formaţiuni cu vegetaţie forestieră, înfiinţate prin 
plantare şi sădire cu lungimi diferite şi lăţimi relativ 
înguste, amplasate la o anumită distanţă unele faţă de 
altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja 
împotriva efectelor unor factori dăunători. 

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 1. – Perdelele forestiere de protecţie sunt formaţiuni 
cu vegetaţie forestieră, amplasate la o anumită distanţă 
unele faţă de altele sau faţă de un obiectiv, cu scopul de 
a-l proteja împotriva efectelor unor factori dăunători 
şi/sau pentru ameliorarea climatică, economică şi 
estetico-sanitară a terenurilor. 

1. Pentru exprimare corectă 
 
2. Completare superfluu 

2. 2. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică astfel: 
Art. 3. - (1) Perdelele forestiere de protecţie pot fi, după 
caz, proprietate publică sau privată şi constituie bun de 
interes naţional şi local. 

 
Eliminat 

1. 
 
2. Perdelele de protecţie nu pot fi 
proprietate locală. 

3. 3. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică după cum 
urmează: 
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 distanţă de până la 20 km unele de 
altele. Ele pot avea lăţimi de până la 50 m şi se 
amplasează la marginea tarlalelor cultivate agricol, de-a 
lungul drumurilor existente, al digurilor şi malurilor sau 
în jurul localităţilor. În acest cazuri cordoanele 
forestiere constituie ele însele perdele forestiere de 
protecţie şi preiau funcţiile de protecţie ale acestora.

Eliminat 1. 
 
 
 
2. Textul din Legea nr.289/2002 este 
mai clar 

4. 4. Alineatul (1) al articolului 7 se completează şi se 
modifică cu următorul conţinut:
Art. 7. - (1) Perdelele forestiere de protecţie a 
terenurilor agricole se înfiinţează în zonele din Câmpia 
Română, Câmpia Tisei, Lunca Dunării, Podişul 
Moldovei, Podişul Getic, Podişul Mehedinţi, podişul 
Târnavelor şi Podişul Dobrogei, afectate frecvent de 
fenomene de secetă sau de inundaţii excesive şi 
alunecări dezastruoase 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.

Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Perdelele forestiere de protecţie a terenurilor agricole 
se înfiinţează în zonele din Câmpia Română, Câmpia 
Tisei, Lunca Dunării, Podişul Moldovei, Podişul Getic, 
Podişul Mehedinţi, Podişul Târnavelor şi Podişul 
Dobrogei, afectate frecvent de fenomene de secetă sau de 
inundaţii excesive şi alunecări dezastruoase 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.

1. 
 
 
2. Înfiinţarea perdelelor de protecţie 
se face în conformitate cu studiile 
ştiinţifice. 



  

5. 5. Litera d) a articolului 18 se modifică astfel: 
Art. 18 - d) surse financiare externe nerambursabile, în 
cadrul programului FEADR sau al altor programe, 
pentru perdelele forestiere de protecţie prevăzute la art. 
2 lit. a)-c) şi e); 

Eliminat  

6. 6. Articolul 21 se completează cu un nou alineat, având 
două alineate cu următorul conţinut: 
Art. 21.(1)- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 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 Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor redacta un raport 
annual 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. 

Articolul 21 se completează cu un nou alineat, având 
două alineate cu următorul conţinut: 
Art. 21.(1)- 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.  
     
 Eliminat 

 
1. S-a evitat denumirea ministerului 
deoarece actualmente de silvicultură 
răspunde Ministerul Mediului şi 
Pădurilor  
 
2. 

7. 7. Articolul 23 se modifică după cum urmează: 
Art.23. – Ocuparea fără drept, în întregime sau în parte, 
a perdelelor forestiere de protecţie, precum şi 
distrugerea, degradarea sau mutarea semnelor de hotar, 
a împrejurimilor ori a reperelor de marcare se 
pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu 
amendă. 

Eliminat 1. 
 
 
2. Sancţiunile prevăzute în legea de 
bază sunt suficiente şi nu este 
normal să crească exagerat  

8. 8.Alineatele (2) şi (3) ale articolului 25 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
Art.25 – (2) Dacă fapta comisă în condiţiile prevăzute 
la alin.(1) a avut ca urmare o pagubă în valoare de peste 
20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru 
cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 
(3) Când fapta a avut ca urmare o pagubă în valoare de 
peste 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este 
închisoarea de la 3 ani la 9 ani. 

Eliminat 1. 
 
 
2. Sancţiunile prevăzute în legea de 
bază sunt suficiente şi nu este 
normal să crească exagerat 
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