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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
  

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice  

        București, 20.06.2022 

                       Nr. 4c-5/375 

                                                                                                            

                                                                                                                Plx. 237/2022 

   
 

 

Către, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

                     Domnului Președinte George-Cătălin STÂNGĂ 

                     Comisia juridică, de disciplină și imunități  

                     Doamnei Președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ  

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, vă înaintăm alăturat Raportul preliminar asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.90 din Legea 46/2008 – 

Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite, 

transmis spre dezbatere în fond Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisiei 

juridică, de disciplină și imunități cu nr. Plx. 237/2022 din 04 mai 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Florian-Emil DUMITRU  
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Comisia pentru agricultură, silvicultură,  

industrie alimentară și servicii specifice  

            București, 20.06.2022 

                           Nr. 4c-5/375 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.90 din Legea 

46/2008 – Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie 

împădurite 

(Plx. 237/2022) 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în 

fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.90 din Legea 

46/2008 – Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie 

împădurite, transmisă cu adresa nr. Plx. 237/2022 din 04 mai 2022 și înregistrată la 

Comisia pentru agricultură sub nr. 4c-5/269/05.05.2022.   

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat nefavorabil propunerea legislativă, conform avizului 

nr. 317/28.03.2022. 

Pentru elaborarea avizelor au fost sesizate Comisia pentru industrii şi servicii și 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.90 din Legea 

nr.46/2008, cu două noi alineate, respectiv alin.(3) şi (4). Intervenţia legislativă vizează 

înfiinţarea Registrului Naţional al Terenurilor Degradate care trebuie împădurite, precum 

şi adoptarea unui Program Naţional de Regenerare a Pădurilor.  



3 

 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu 

şi echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au examinat propunerea 

legislativă în ședințe separate.    

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 

dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 15 iunie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru agricultură au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei 

pentru mediu şi echilibru ecologic și Comisiei juridică, de disciplină și imunități, un 

raport preliminar de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.90 din Legea 46/2008 – Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor 

degradate ce trebuie împădurite.   

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE  SECRETAR 

 Florian-Emil DUMITRU  Constantin BÎRCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consilier parlamentar, Mihaela Stan   

 

 


