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 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 20, 21 și 22 martie  a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 20 
martie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 16 membri 
ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 21 
și 22 martie a.c. au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 
membri ai comisiei.  

 Domnul deputat Farago Petru(UDMR) și domnul deputat Zainea Cornel 
(USR) au absentat de la lucrarile comisiei. 

La şedinţa din data de 20 martie a.c. a participat în calitate de invitat 
domnișoara Luiza Bratu, consilier în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.  

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, 
preşedintele Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 20 martie a.c. au figurat 
următoarele proiecte:  

AVIZ 

1. PL-x nr. 110/2018 Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, 
cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al Comunei 
Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu 

 

SESIZĂRI ÎN FOND  

 2. PL-x nr.397/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic 
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 3. PL-x nr.55/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al 
Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu (PL-x 
nr. 110/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea Lacului Brebu 
din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale 
„Apele Române” în domeniul public al Comunei Brebu şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Brebu. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
organic, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ 
avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege.  
Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege.  

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu majoritate de 
voturi întocmirea unui aviz favorabil. 

 La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă 
pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x nr. 397/2017).  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic, cu un nou articol, art.1031, astfel încât plantele 
silvo-pomicole, plantaţiile pomicole, arborii, arboretele, culturile 
dendrologice, plantele de cultură silvică, inclusiv perdelele silvo-pomicole 
special înfiinţate pe teren arabil pentru protecţia culturilor agricole, care nu 
fac parte din amenajamente silvice, să constituie vegetaţie forestieră din 
afara fondului forestier naţional, specifică exploataţiei agricole. De 
asemenea, se propune stabilirea în sarcina administratorului exploataţiei 
agricole a responsabilităţii cu privire la administrarea, întreţinerea, paza şi 
valorificarea materialului lemnos rezultat din exploataţiile agricole. 

 S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a respins  
propunerea legislativă.  Guvernul nu susține adoptarea propunerii  
legislative. Comisia pentu agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a respins proiectul de lege în ședința din data de  13 
martie 2018. 

  În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport comun de respingere.  



 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x nr.55/2018). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic, 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 de ha, şi nu de maxim 30 ha. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul 
de lege.  Guvernul susține adoptarea proiectului de lege.  

 În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât  cu majoritate de 
voturi întocmirea unui raport preliminar de adoptare care va fi înaintat 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. 

 Lucrările Comisiei din data de 21 și 22 martie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege 
şi a altor documente înregistrate la Comisie. 

 

 

 

      PREŞEDINTE                         SECRETAR 
                       Ion CUPĂ                                         Petru FARAGO 

 
 
 
 
 
 
 

 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 
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