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AVIZ 
 

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, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl. x. 436 din 4 noiembrie 
2013 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1245 din 5 noiembrie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 29 
octombrie 2013. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 20 noiembrie 2013. 

Iniţiativa 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. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 373 din 
10 mai 2013 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 1761 din 27 septembrie 
2013, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative, întrucât, Guvernul a iniţiat deja şi a supus 
consultării publice un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic, în care, la art. 37 alin. (1) lit. e), au fost introduse parcurile recreative, pentru a căror realizare 
este permisă scoaterea definitivă, cât şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, 
ţinându-se cont de efectele pe termen lung ale acestor activităţi asupra dezvoltării durabile a fondului 
forestier. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
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