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AVIZ 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 

 

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

Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  transporturi și infrastructură, cu adresa nr. PLx 597/2022 din 

11 octombrie 2022, spre dezbatere şi avizare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.36/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele 

forestiere de protecţie,  înregistrat cu  nr. 4c-4/247/11.10.2022. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 5 

octombrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.289/2002, 

după cum urmează: asigurarea accesului la perdelele forestiere de protecţie, dar şi a proprietarilor la 

terenurile învecinate prin creearea posibilităţii de realizare a unui drum de acces la marginea 

perdelelor, prin lăsarea a maximum două rânduri de puieţi neplantaţi (3- 4m lăţime), în zonele în care 

nu există acces, introducerea şi a altor categorii de beneficiari, în speţă proprietari de terenuri, care să 

înfiinţeze perdele forestiere de protecţie în mod voluntar, iar costurile aferente înfiinţării perdelelor 

forestiere de protecţie sunt decontate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2022, realizarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii numai în extravilanul 

localităţilor, stabilirea finanţării pentru toate tipurile de perdele forestiere de protecţie, cuprinse în 

Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecţie, nu numai pentru cele de protecţie a căilor de 

comunicaţie care fac parte din Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia 

autostrăzilor şi drumurilor naţionale. Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Sistemului naţional 

al perdelelor forestiere de protecţie se asigură de la bugetul de stat, din Fondul de ameliorare a fondului 

funciar cu destinaţie silvică, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, din fonduri externe nerambursabile şi din 

Fondul de mediu. 

La întocmirea prezentului aviz, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr. 

1000/30.08.2022); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 5478/31.08.2022). 

 În şedinţa din 8 noiembrie 2022, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă în 

conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma  dezbaterilor  au  

hotărât, cu unanimitate de voturi, să  îi acorde aviz favorabil, cu mențiunea analizării de către 

comisiile raportoare a reamplasării  perdelelor forestiere pentru protecția căilor de comunicații și 

de transport și pe terenurilor agricole situate în intravilanul localităților, conform prevederilor art. 



6 alin. (3) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, cu modificările și 

completările ulterioare, aplicabile anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 36/2022. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 
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