
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 


Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 

 
Nr. 4c-4/604 

 

  Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic 

 
 

Nr. 4c-27/294 
 

 
Bucureşti, 25.11.2015               

  Plx.705/2015 
           

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al României, trimisă Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx.705 din 19 

octombrie 2015. 

            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU  
PREŞEDINTE, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN  
 
 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 
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       Bucureşti, 25.11.2015               
  Plx.705/2015 

         
RAPORT COMUN  

 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.46/2008 - 

Codul Silvic al României 

 

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 propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al 

României, transmisă cu adresa nr. Pl.x 705 din 19 octombrie 2015 şi înregistrată cu 

nr.4c-4/493/20.10.2015, respectiv cu nr. 4c-27/294/20.10.2015. 

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

legislativă în şedinţa din 13 octombrie 2015. 

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile  au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.786/22.07.2015); 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 1272/19. 08.2015). 

 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(Plx705/2015/03.11.2015). 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 

46/2008 - Codul silvic, republicată, în sensul în care Ocoalele Silvice emitente a 

autorizaţiilor de exploatare, să solicite operatorului economic obţinerea avizului 

administratorului drumurilor locale ce urmează a fi tranzitate de către acestea, de la 

locul de exploatare al masei lemnoase până la locul de depozitare a acesteia. 
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De asemenea, se propune ca pentru suprafeţele forestiere proprietate privată pe care 

sunt interzise tăierile prin lege, să nu se plătească impozit. 
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 În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea 

legislativă sus-menţionată în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 10 noiembrie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi 34 deputaţi, din totalul 

de 35 membri ai Comisiei. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2015. 

Din numărul total de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic 

au participat la dezbateri 10 deputaţi. 

La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna 

Anne-Rose-Marie-Jugănaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor 

şi Pădurilor.  

În urma examinării propunerii legislative şi a punctelor de vedere transmise de 

Consiliul Legislativ, Guvern şi comisia avizatoare, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic 

al României, întrucât regimul juridic privind transportul materialului forestier, pe alte 

drumuri decât cele forestiere face obiectul de reglementare a altor legi specifice. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU  
PREŞEDINTE, 

CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 
 

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 

 
 
Întocmit, 

Şef serviciu - Anton Păştinaru 

Consilier parlamentar - Ioana Goţa                                

Întocmit, 

Consilier parlamentar – Alina Alexandriuc  
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