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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin  

Legea nr.46/2008 republicată cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 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 Codului 
silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
transmisă cu adresa  nr.Plx. 436 din 4 noiembrie 2013 şi înregistrată sub nr.4c-
4/472/04.11.2013.  

La întocmirea raportului Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, punctul de vedere negativ al Guvernului, avizul negativ ale Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) a alin.(1) al 
art.37 din Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, în 
scopul creării cadrului legal pentru amenajarea parcurilor tematice cu animale sălbatice. 

Propunerea legislativă suspusă dezbaterii  face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 36 deputaţi, din totalul de 38 membri ai comisiei. 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 8 mai 2014,  membrii Comisiei au hotărât, în 

unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor 
raportul de respingere a propunerii legislative pentru modificarea Codului silvic, aprobat 
prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările şi completările ulterioare, din motivul că 
amendamentul este cuprins în proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 – Codul silvic (PLx. 580/2013).  

Propunerea legislativă  a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2013. 
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, cu 
modificările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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