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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

   
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

 
Bucureşti, 05.06.2018 

Nr. 4c-4/393

Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic 

 
Bucureşti, 05.06.2018 

Nr. 4c-27/107
 

RAPORT COMUN  
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea  

Legii nr. 46/2008-Codul silvic 
(PLx 55/2018) 

 
     În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege  pentru modificarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic, transmis cu adresa nr. Plx 55 din 26 februarie 
2018 şi înregistrat la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu nr.4c-4/79 din 27.02.2018 
respectiv cu nr.4c-27/107 din 05 martie 2018 la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic.  
     În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 februarie 2018. 
     La întocmirea raportului comun Comisiile au avut în  vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.804/02.10.2017); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr. 4c-6/65/2018) 
- punctul de vedere al Guvernului prin care susţine adoptarea propunerii legislative (nr. 1684/30.10.2017) 
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     Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul îndreptării „erorii materiale” din cuprinsul alin. (10) al art. 16 din actul normativ de bază, astfel 
cum a fost modificat prin Legea nr. 175/2017. Astfel, prin Legea nr. 175/2017 s-a instituit „principiul teritorialităţii” prin care 
ocolul silvic care  administrează şi/sau asigură serviciile silvice pentru suprafeţe de fond forestier de până la 30 ha, aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice, pe raza comunei, oraşului sau municipiului respectiv, eroarea constând în faptul că suprafaţa vizată 
este de peste 30 ha, şi nu de maxim 30 ha.  
     Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa comună din 05 iunie 2018. 
     La lucrări şi-au înregistrat prezenţa un număr de 25 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice iar membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
     La dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Ilie Covrig, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
     În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii  celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi 
(înregistrându-se 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri) să  supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 46/2008-Codul silvic, cu amendamentele admise redate în anexa nr.1 şi amendamentul respins redat în 
anexa nr.2, care fac parte integrantă la prezentul raport. 
     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                                  PREŞEDINTE,                                                                         PREŞEDINTE, 
                           Alexandru STĂNESCU                                                                       Ion CUPĂ 
 
 
 
                                   SECRETAR ,                                                                          SECRETAR, 
                                   Dan CIOCAN                                                                        Petru FARAGO 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                                                         Consilier parlamentar, 
Ionela Began                                                                                                                                                                                                                                               Alina Alexandriuc 
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ANEXA nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE -  PL-x nr. 55/2018          
 

Nr. 
Crt. 

Text Legea 46/2008-Codul Silvic 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
  Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 
1.    LEGE 

pentru modificarea Legii  
nr. 46/2008-Codul Silvic 

  

2.    Articol unic.- Legea nr. 
46/2008-Codul Silvic, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 611 din 12 august 2015, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

Articol. I- Legea nr. 46/2008-Codul 
silvic, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 611 din 12 
august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 

3.    
 
 
“(4) Ocolul silvic care administrează 
şi/sau asigură serviciile silvice, 
pentru suprafaţa cea mai mare de 
fond forestier, pe teritoriul unei 
comune, unui oraş sau municipiu, 
după caz, denumit în continuare ocol 
silvic nominalizat, stabilit anual până 
la data de 1 decembrie pentru anul 
următor prin decizie a 

1. La articolul 16, alineatul 
(10), se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 16, alineatele (4) şi 
(10), se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“ (4) Pentru suprafeţele de fond 
forestier de maximum 30 ha inclusiv, 
aparţinând persoanelor fizice şi 
juridice, la cererea deţinătorului, ocolul 
silvic nominalizat are obligaţia să  
asigure serviciile silvice, pe bază de 
contract.“ 
 
 

Actuala 
reglementare a 
determinat 
nominalizarea unor 
ocoale silvice , ale 
căror sedii se află 
la distanţe de peste 
100 km la 
localitatea unde 
este amplasată 
pădurea, fapt care 
îngreunează 
obţinerea 
aprobărilor şi 
executarea 
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conducătorului structurii teritoriale 
de specialitate a autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură, este obligat, la cererea 
deţinătorului, să asigure pe bază de 
contract serviciile silvice pentru 
suprafeţele de fond forestier de 
maximum 30 ha, aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice, de pe 
raza comunei, oraşului sau 
municipiului respectiv; pentru anul 
2017 stabilirea ocolului silvic 
nominalizat se face prin decizie a 
conducătorului structurii teritoriale 
de specialitate a autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură, în termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi. “  
…………………….. 
(10) Pentru suprafeţele de fond 
forestier de maximum 30 ha, pentru 
care nu există administrare sau 
pentru care nu sunt asigurate 
serviciile silvice, asigurarea 
serviciilor silvice de către ocolul 
silvic nominalizat se face prin act de 
constatare încheiat între 
reprezentantul ocolului silvic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(10) Pentru suprafeţele de 
fond forestier de peste 30 ha, 
pentru care nu există 
administrare sau pentru care 
nu sunt asigurate serviciile 
silvice, asigurarea serviciilor 
silvice de către ocolul silvic 
nominalizat se face prin act 
de constatare încheiat între 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………. 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

lucrărilor silvice. 
Actuala propunere 
crează posibilitatea 
nominalizării cu 
efecte practice a 
ocoalelor silvice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se corectează o 
greşeală materială. 
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nominalizat şi reprezentantul 
structurii teritoriale de specialitate a 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, după 
realizarea controlului de 
fond/evaluarea de către ocolul silvic, 
în condiţiile legii, a eventualelor 
pagube aduse fondului forestier. 

reprezentantul ocolului silvic 
nominalizat  şi reprezentantul 
structurii teritoriale de 
specialitate a autorităţii 
publice centrale care 
răspunde de silvicultură, 
după realizarea controlului 
de fond/evaluarea de către 
ocolul silvic , în condiţiile 
legii, a eventualelor pagube 
aduse fondului forestier.” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  

 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La articolul 16, după alineatul (15) 
se introduce un nou alineat, alin. 
(16),   cu următorul cuprins: 
  „ (16) Metodologia de stabilire a 
ocolului silvic nominalizat şi 
procedura de preluare în teren a 
suprafeţelor de fond forestier de 
maximum 30 ha inclusiv, se 
stabileşte prin ordin al autorităţii 
publice centrale care răspunde de 
silvicultură. ” 

    
În vederea 
acoperirii tuturor 
situaţiilor 
identificate în 
procedura de 
nominalizare a 
ocoalelor silvice şi 
stabilirii unei 
proceduri unitare 
de preluare pe 
teren a suprafeţelor 
de fond forestier la 
nivel naţional. 
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5. Art. 37. Alin. (1), lit. b) 
 
 
b) obiective turistice, de agrement, 
inclusiv structuri de primire turistică, 
unităţi de cult, obiective sportive, 
medicale, precum şi obiective 
sociale realizate numai de furnizorii 
de servicii sociale; pentru teritoriul 
administrativ în zonele de interes 
economic al Rezervaţiei Biosferei ” 
Delta Dunării ” se pot realiza 
pontoane de acostare pentru 
ambarcaţiuni cu scop turistic şi de 
agrement şi de aprovizionare cu 
alimente şi combustibil, pontoane 
plutitoare şi adăposturi pescăreşti 
pentru pescari constituiţi în asociaţii;  
 

 3. La articolul 37, alineat (1), litera 
b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
b) obiective turistice, de agrement, 
inclusiv structuri de primire turistică, 
unităţi de cult, cimitirele aparţinând 
domeniului public al unităţilor 
administrativ-teritoriale, obiective 
sportive, medicale, precum şi obiective 
sociale realizate numai de furnizorii de 
servicii sociale; pentru teritoriul 
administrativ în zonele de interes 
economic al Rezervaţiei Biosferei ” 
Delta Dunării ” se pot realiza pontoane 
de acostare pentru ambarcaţiuni cu 
scop turistic şi de agrement şi de 
aprovizionare cu alimente şi 
combustibil, pontoane plutitoare şi 
adăposturi pescăreşti pentru pescari 
constituiţi în asociaţii;” 
Iniţiator: Dep. PSD Rodica Paraschiv 

 
 
 
 
 

6.  
 
Art. 59 
 
,,(51) Lucrările de îngrijire şi 
conducere a arboretelor, tăierile de 
igienă, precum şi tăierile de produse 
accidentale dispersate sau realizate 
pe suprafeţe compacte de maximum 

 4. La articolul 59 alineatul (51), 
literele a) şi b) ale alineatului (52) şi 
alineatul (55),  se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
  ,,(51) Lucrările de îngrijire şi 
conducere a arboretelor, tăierile de 
igienă, precum şi tăierile de produse 
accidentale dispersate sau realizate pe 
suprafeţele compacte de maximum 3 

Acest amendament 
crează premisele 
pentru recoltarea 
integrală a 
lemnului provenit 
din lucrările de 
îngrijire şi 
conducere a 
arboretelor, din 
tăierile de igienă, 
precum şi tăierile 
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3 ha, executate în fondul forestier 
proprietate publică a statului, se 
realizează de către administratorii 
prevăzuţi de lege, prin exploatare în 
regie proprie, cu forţe proprii sau 
prin prestări servicii cu operatori 
economici atestaţi pentru lucrări de 
exploatare forestieră. ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 59 alin.(52) lit. a) şi b) 
a) pentru necesarul de lemn al 
populaţiei, în baza solicitărilor 
centralizate de unităţile 
administrativ-teritoriale pe 
suprafaţa cărora este amplasat 
fondul forestier administrat de 
ocolul silvic de stat; această 
cantitate se valorifică prin vânzare 
directă, iar cumpărătorul acesteia nu 
are dreptul de comercializare; 

ha, executate în fondul forestier 
proprietate publică a statului, se 
realizează de către administratorii 
prevăzuţi de lege, în următoarea 
ordine: 
a)prin exploatare în regie proprie, cu 
forţe proprii; 
b) prin exploatare în regie proprie, 
prin prestări servicii cu operatori 
economici atestaţi pentru lucrări de 
exploatare forestieră; 
c) prin valorificare ca masă 
lemnoasă pe picior. 
 Autor: Ioan Terea, deputat PSD 
              Corneliu Olar, deputat PNL 
               Ion Tabugan, deputat ALDE 
 
……… 
 
,, (52) 
 a)  pentru necesarul de lemn al 
populaţiei, pe bază de solicitare 
individuală sau în baza solicitărilor 
centralizate de unităţile administrativ-
teritoriale pe suprafaţa cărora este 
amplasat fondul forestier administrat 
de ocolul silvic de stat; această 
cantitate se valorifică prin vânzare 
directă, iar cumpărătorul acesteia nu 
are dreptul de comercializare;” 

de produse 
accidentale 
dispersate sau 
realizate pe 
suprafeţe compacte 
de maximum 3 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se simplifică 
procedura de acces 
a populaţiei la 
lemnul de foc. 
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centralizarea solicitărilor se va 
face până la data de 1 august, iar 
transmiterea acestora către ocolul 
silvic se face până la data de 15 
august;   
   b) pentru consumul propriu al 
unităţilor de interes local finanţate, 
integral sau parţial, de la bugetul de 
stat sau bugetul local, care nu 
desfăşoară activitate economică în 
sensul reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat, în baza 
solicitărilor centralizate de 
unităţile administrativ-teritoriale 
pe suprafaţa cărora este amplasat 
fondul forestier; această cantitate se 
valorifică prin vânzare directă, iar 
cumpărătorul acesteia nu are dreptul 
de comercializare; 
 
 
Art. 59  
,,(55) Volumul disponibil de lemn de 
lucru cu diametrul la capătul gros de 
maximum 24 cm şi de lemn de foc, 
rămas după acoperirea necesarului 
de lemn în condiţiile alin. (54), se 
valorifică în condiţiile 
regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 

 
 
 
 
 
b) pentru consumul propriu al unităţilor 
de interes local finanţate, integral sau 
parţial, de la bugetul de stat sau bugetul 
local, care nu desfăşoară activitate 
economică în sensul reglementărilor 
comunitare în domeniul ajutorului de 
stat, în baza solicitării unităţii de 
interes local sau în baza solicitărilor 
centralizate de unităţile administrativ- 
teritoriale pe suprafaţa cărora estre 
amplasat fondul forestier; această 
cantitate se valorifică prin vânzare 
directă, iar cumpărătorul acesteia nu 
are dreptul de comercializare; 
 
………………………………. 
 
,,(55) Volumul disponibil de lemn de 
lucru cu diametrul la capătul gros de 
maximum 24 cm şi de lemn de foc, 
rămas după acoperirea necesarului de 
lemn în condiţiile alin. (52) şi (53), se 
valorifică în condiţiile regulamentului 
de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, în 

 
 
 
 
 
 
Se simplifică 
procedura de acces 
a unităţilor de 
interes local 
finanţate, integral 
sau parţial, de la 
bugetul de stat sau 
bugetul local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reglementează 
unitar pentru 
proprietatea 
publică a statului şi 
a unităţilor 
administrativ 
teritoriale. 
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proprietate publică, în vigoare ” vigoare.  ” 

7.  
Art. 59.- (54) Volumul de lemn de 
lucru cu diametrul la capătul gros de 
maximum 24 cm şi de lemn de foc, 
rămas după acoperirea necesarului 
de lemn în condiţiile alin. (52) sau 
(53), se valorifică, prin vânzare 
directă, către populaţia din unităţile 
administrativ-teritoriale limitrofe 
unităţii administrativ-teritoriale pe 
suprafaţa căreia este amplasat fondul 
forestier administrat. 

  
5. La articolul 59., alineatul (54) se 
abrogă. 

 
 Procedura 
imposibil de aplicat 
în situaţia în care 
asigurarea 
lemnului pentru foc 
este prioritară 
pentru unitatea 
administrativ-
teritorială pe raza 
căreia este 
amplasat parchetul 
de expoatare, iar 
solicitările pentru 
lemn de foc ale 
persoanelor fizice 
şi ale unităţilor de 
interes local din 
raza acelei 
localităţi pot fi 
făcute tot timpul 
anului.  

8.  La anexa nr. 2, tabelele nr. 
1 şi 2 vor avea următorul 
cuprins: 

6.  La articolul I, tabelele nr. 1 şi 2 
ale anexei nr. 2 se modifică şi se 
înlocuiesc cu tabelele nr. 1 şi 2 din 
anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege. 

  

9.  
  

 7.Art. II-   La data intrării în vigoare 
a prezentei legi alineatul 24 al 
articolului II din Legea nr. 133/2015 
pentru modificarea şi completarea 

 Prin Legea nr. 
175/2017 s-a 
instituit valoarea 
prejudiciului 
produs prin fapte 
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Legii nr. 46-Codul silvic publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2015, se 
abrogă. 
 

care constituie 
infracţiuni sau 
contravenţii. 
Acesta se stabileţte 
prin însumarea 
valorii pagubei 
produse pădurii cu 
valoarea funcţiilor 
pădurii nerealizate.  
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                                                                                               ANEXA 
(Tabelul nr. 1 şi 2 din Anexa nr.2,  

din Legea nr.46/2008-Codul silvic) 
 

Tabelul nr. 1 
                                                                                                                                          Se avizează                   

                                                                                                                                   Inspector-şef 
                                                                                                                   ...................................... 

        
 

FIŞA DE CALCUL 
al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice 

-model- 
 

Nr. 
Crt. 

Forma de 
relief(*) 

-ha- 

Suprafaţa 
-ha- 

Valoarea unitară calculată 
conform metodologiei 

lei/an/ha/forme de relief 

Număr zile asigurare 
servicii silvice 

Valoarea totală(**) 
-lei- 

0 1 2 3 4 5=2x3x4/nr.zile an 
 câmpie     
 deal     
 munte     

Total x  x   
 

(*) Încadrarea pe forme de relief se face funcţie  de amenajamentul  silvic în vigoare sau, în situaţia, în care amenajamentul silvic nu mai este 
în vigoare, încadrarea se face funcţie de ultimul amenajament silvic elaborat pentru suprafaţa respectivă   

(**) - Valoarea se exprimă în lei cu două zecimale 
 

Şeful ocolului silvic, 
------------------------- 
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Tabelul nr. 2 
Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură 
(................................................................) 
Garda Forestieră 

  
 

DECONT JUSTIFICATIV  
Privind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea gestionării durabile 

 a fondului forestier 

pe trimestrul ....,anul..... 
-model- 

 
 Se intocmeşte un decont  pentru toate suprafeţele de fond forestier cu proprietar neidentificat pentru care sunt asigurate 
serviciile silvice de acelaşi ocol silvic. 

1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se asigură serviciile silvice : 
judeţul......., localitatea......., Ocolul Silvic........ 

2. Beneficiarii lucrării: 
Nr. Documente  Titularul documentelor Nr.şi data UP ua Forma Suprafaţa Valoarea unitară Număr Valoare  totală      
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Crt. privind 
identificarea 
terenului 
forestier* 

privind identificarea 
terenului forestier 

actului de 
constatare 
potrivit art. 16 
alin.(7) 

de relief        -ha- calculată conform 
metodologiei 
lei/an/ha/forme de 
relief** 

zile 
asigurare 
servicii 
silvice 

-lei- 

0 1 2 3 4 5 6 7 8** 9 10=7x8x9/nr.zile 
an 

           

           

           

 TOTAL OCOL X X X X X  X   

 Din care: 
 

Câmpie         

  Deal         

  Munte         

*Identificarea terenului se face prin : proces-verbal de punere în posesie/titlu de proprietate/act administrativ, în 
original, emis de unitatea administrativ-teritorială prin care se face dovada înregistrării terenului forestier, în care 
este înscrisă şi suprafaţa. 
** La prima decontare, col.8 se calculează de la data din col. 3 până la sfârşitul perioadei pentru care se întocmeşte  
decontul 
 

3. Ocolul silvic  care realizează serviciile silvice: 
Denumirea................................................. 
Sediul:comuna/oraşul......str........nr....... 
Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/Numărul de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi  



14 
 

fundaţiilor........  
Codul unic de înregistare............ 
Contul ocolului silvic în care se transmit sumele....... 

                                        Inspector-şef,                                                                       Şeful serviciului financiar-contabil 
                       .....................................                                                                        ..................................... 
               (numele şi prenumele, semnătura)                                                      (numele şi prenumele, semnătura)                                
                                 LS./S    
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ANEXA nr. 2 

AMENDAMENTE RESPINSE -  PL-x nr. 55/2018          
 

Nr. 
Crt. 

Text Legea 46/2008-Codul Silvic 
Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
  Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 4 

1.   Art. 59 
 
,,(51) Lucrările de îngrijire şi 
conducere a arboretelor, tăierile de 
igienă, precum şi tăierile de produse 
accidentale dispersate sau realizate 
pe suprafeţe compacte de maximum 
3 ha, executate în fondul forestier 
proprietate publică a statului, se 
realizează de către administratorii 
prevăzuţi de lege, prin exploatare în 
regie proprie, cu forţe proprii sau 
prin prestări servicii cu operatori 
economici atestaţi pentru lucrări de 
exploatare forestieră. ”   
 
 

 

  1. La articolul 59 alineatul (51), 
literele a) şi b) ale alineatului (52) şi 
alineatul (55),  se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
  ,,(51) Lucrările de îngrijire şi 
conducere a arboretelor, tăierile de 
igienă, precum şi tăierile de produse 
accidentale dispersate sau realizate pe 
suprafeţele compacte de maximum 3 
ha, executate în fondul forestier 
proprietate publică a statului, se 
realizează de către administratorii 
prevăzuţi de lege, în următoarea 
ordine: 
a)prin exploatare în regie proprie, cu 
forţe proprii; 
b) prin exploatare în regie proprie, 
prin prestări servicii cu operatori 
economici atestaţi pentru lucrări de 
exploatare forestieră; 
c) prin valorificare ca masă 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
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lemnoasă pe picior; valorificarea ca 
masă lemnoasă pe picior se poate 
face numai pentru volumul din actele 
de punere în valoare care depăşeşte 
capacitatea proprie de exploatare la 
nivelul ocolului silvic/bazei 
experimentale şi după organizare a 
cel puţin două proceduri de achiziţie 
publică, în condiţiile legii. Volumul 
lemnului de foc rezultat din masa 
lemnoasă valorificată pe picior se 
oferă spre valorificare în ordinea de 
priorităţi prevăzută la alin. (52).” 
Autor: Emanuel Havrici, deputat PSD 
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