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 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic 
pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost 
emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea          
nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

Art. 1. – Serviciul public cu specific silvic la nivel naţional, 
pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 
documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar                     
nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, se 
suspendă în condiţiile prezentei legi. 
 

Art. 2. – Comisiile judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor identifică proprietarii 
terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele 
prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi introduc la instanţele 
judecătoreşti competente acţiuni în constatarea nulităţii 
documentelor respective, dacă acestea nu au fost introduse de 
persoanele prevăzute la art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, 
cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia de a 
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face cunoscut comisiilor introducerea acţiunii în constatarea 
nulităţii. 
 

Art. 3. – (1) Comisiile judeţene pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privată asupra terenurilor comunică inspectoratelor 
teritoriale de regim silvic şi de vânătoare care sunt proprietarii 
terenurilor forestiere situate pe raza unităţii administrativ-
teritoriale pentru care s-a invocat nulitatea titlurilor de proprietate 
la instanţele judecătoreşti. 

(2) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se face cu precizarea 
clară a datelor de identificare a terenurilor forestiere, în 
conformitate cu amenajamentul silvic. 

(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare 
suspendă serviciul public silvic pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pe baza comunicării prevăzute la alin. (1). 
 

Art. 4. – (1) Suspendarea prevăzută la art. 3 alin. (3) 
încetează la data comunicării de către comisiile judeţene pentru 
stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor a 
hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, favorabile 
proprietarilor, care clarifică situaţia juridică a terenurilor 
forestiere, către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de 
vânătoare. 

(2) Hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se aduc la 
cunoştinţă comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor de către proprietari şi de 
către autorităţile parte în procese. 

(3) Pe perioada suspendării serviciului silvic prevăzut la           
art. 3 alin. (3) paza terenurilor forestiere se asigură de către Regia 
Naţională a Pădurilor – Romsilva; 

(4) Cheltuielile determinate de asigurarea pazei prevăzute la 
alin. (3) se suportă de la bugetul de stat şi se decontează în 
condiţiile art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                   
nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006 şi ale 
art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 483/2006 pentru aprobarea 



 3

atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca 
structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în 
vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 
privind administrarea pădurilor din România. 
 

Art. 5. – Prestarea serviciului public cu specific silvic cu 
încălcarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei 
(RON). 
 

Art. 6. – (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.5 se 
face de către personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de 
structurile subordonate. 

(2) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la          
art. 5, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului          
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76        
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

  
Bogdan Olteanu Nicolae Văcăroiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 5 octombrie 2006 
Nr. 374 


