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RAPORT COMUN  
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.17 alin(2) din Legea 

nr.46/2008 privind Codul Silvic 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi  Comisia 

pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 

proiectul de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 

privind Codul Silvic, trimis cu adresa nr.PLx.585/2014 din 15 decembrie 

2014 şi înregistrat cu nr.4c-4/535 din 17 decembrie 2014 respectiv nr.4c-

27/256 din 16 decembrie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 9 decembrie 2014, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

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

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.480/29.04.2014); 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1404/17.07.2014). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.17 

alin.(2) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu o nouă literă, lit.k). Se preconizează ca proprietarul fondului 

forestier să aibă obligaţia de a permite, la solicitarea titularilor licenţelor de 

distribuire a energiei electrice, defrişarea arborilor aflaţi în culoarul de 

siguranţă a liniilor electrice, urmând ca pentru liniile electrice aeriene cu 

tensiune 110 KV acest culoar să fie de 32m, iar pentru cele de tensiune medie 

acesta să fie de 24m. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  

şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus-

menţionat în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul 

de lege în şedinţa din 17 februarie 2015. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 martie  2015. 

Din numărul total de 21 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic,  au participat la dezbateri 19 deputaţi. 

Din numărul total de 36 membri ai Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  au participat la dezbateri 

33 deputaţi. 

 La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Dan Popescu, secretar de stat în Ministerul 

Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a punctelor de vedere 

transmise de Consiliul Legislativ şi Guvern, membrii celor două comisii au 

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

respingerea proiectului de Lege pentru completarea art.17 alin(2) din Legea 

nr.46/2008 privind Codul Silvic, întrucât prevederile legale în materia vizată 

sunt statuate în Legea nr. 123/2012 şi, de asemenea, în ordinele emise de 

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care definesc 

zonele de protecţie şi siguranţă ale liniilor electrice aeriene unde se pot face 
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astfel de lucrări. În aceste condiţii, considerăm că nu sunt necesare 

completările propuse de iniţiatorii propunerii legislative la Legea nr. 46/2008. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor organice. 

 
VICEPREŞEDINTE, 
dr. Liviu HARBUZ                     

PREŞEDINTE, 
   CARMEN ILEANA MOLDOVAN 

 
 
  

SECRETAR, 
Costel ŞOPTICĂ 

                        SECRETAR, 
            VASILE DANIEL SUCIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 

 

Întocmit, 

Consilier parlamentar - Andreea Negulescu 
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