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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii specifice
Bucureşti, 27.02.2019
Nr. 4c-5 / 66

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
– Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în
administrarea consiliilor locale ale acestora, transmis Comisiei pentru
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru examinare
în fond, cu adresa nr. PLx. 16/2019 din 6 februarie 2019.
În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.

PREȘEDINTE,
Alexandru STĂNESCU
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 27.02.2019
Nr. 4c-5/66

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în
administrarea consiliilor locale ale acestora
(PLx 16/2019)
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 a fost sesizată spre dezbatere în fond,
cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor
ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale
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a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale
acestora, transmis cu adresa nr. PLx. 16 din 6 februarie 2019 și înregistrat sub nr. 4c-5/23/07.02.2019.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.76 (1) din Constituţia României, republicată şi ale
art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 993/17.10.2018, avizează negativ propunerea legislativă.
Guvernul, prin actul nr.2170/DPSG/19.11.2018, nu susține adoptarea inițiativei legislative.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în ședința din 4 februarie 2019.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea nr.192/2010, în sensul că drumurile forestiere, căile ferate
forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, terenurile aferente acestora, care fac obiectul trecerii cu titlu gratuit, din domeniul public al
statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi
administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Totodată, se propune aplicarea acestor prevederi şi drumurilor forestiere, lucrărilor
de corectare a torenţilor şi terenurilor forestiere aferente acestora care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului şi
zonelor turistice de agrement situate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare membrii
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au examinat proiectul de lege mai sus menționat în ședința
din 26 februarie 2019. La lucrările Comisiei, membrii acesteia au fost prezenți conform listei de prezență.

La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare domnul Claudiu Sorin Roșu Mareș, secretar de stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi (s-au
înregistrat 2 abțineri), să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea
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art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare
a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public
al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu amendamentul admis redat în
anexa nr. 1 și amendamentul respins redat în anexa nr. 2 , anexe care fac parte integrantă din prezentul raport .
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
SECRETAR,
Dan CIOCAN

PREŞEDINTE,
Alexandru STĂNESCU

Consilier parlamentar, Anton Păştinaru
Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea
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Anexa nr. 1
AMENDAMENTE ADMISE
(PLx 16/2019)
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament:
Nr.
crt.
1.

2.

Text Lege nr.192/2010,
cu modificările și
completările ulterioare

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie

Lege pentru modificarea art. 2 din Nemodificat
Legea nr. 192/2010 privind
trecerea unor drumuri forestiere, a
căilor ferate forestiere și a lucrărilor
de corectare a torenților din
domeniul public al statului și din
administrarea Regiei Naționale a
Pădurilor – Romsilva în domeniul
public al unor unități administrativteritoriale și în administrarea
consiliilor locale ale acestora
Articol unic.- Articolul 2 din Nemodificat
Legea nr. 192/2010 privind trecerea
unor drumuri forestiere, a căilor
ferate forestiere și a lucrărilor de
corectare a torenților din domeniul
public
al
statului
și
din
administrarea Regiei Naționale a
5

Motivația

3.

Art.2Drumurile forestiere,
căile ferate forestiere şi
lucrările de corectare a
torenţilor,
precum
şi
terenurile
aferente
acestora care fac obiectul
trecerii, cu titlu gratuit, din
domeniul public al statului
şi din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul
public al unor unităţi
administrativ-teritoriale şi
în administrarea consiliilor
locale ale acestora se
stabilesc prin hotărâre a
Guvernului la cererea
consiliului
local,
a

Pădurilor-Romsilva în domeniul
public al unor unități administrativteritoriale și în administrarea
consiliilor locale ale acestora,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 695 din 18
octombrie 2010, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
„ Art.2.- (1) Drumurile forestiere,
căile ferate forestiere şi lucrările de
corectare a torenţilor, precum şi
terenurile aferente acestora care fac
obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din
domeniul public al statului şi din
administrarea regiei naţionale a
Pădurilor - Romsilva în domeniul
public al unor unităţi administrativteritoriale şi
administrarea
consiliilor locale ale acestora se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului
la cererea consiliului local, a
consiliului
judeţean
sau
a
Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz.
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Art.2.- (1) Drumurile forestiere,
căile ferate forestiere şi lucrările de
corectare a torenţilor, precum şi
terenurile aferente acestora care fac
obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din
domeniul public al statului şi din
administrarea Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva în domeniul
public al unor unităţi administrativteritoriale şi în
administrarea
consiliilor locale ale acestora se
stabilesc
prin hotărâre a
Guvernului la cererea consiliului
local, a consiliului judeţean sau a
Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz.
Autor amendament:Deputat PSD
Ioan Dîrzu

consiliului judeţean sau a
Consiliului General al
Municipiului
Bucureşti,
după caz.
__________
(2) Prevederile alin.(1) se aplică și (2) Nemodificat
drumurilor forestiere, lucrărilor de
corectare a torenților și terenurilor
forestiere aferente acestora care
deservesc în totalitate fondul
forestier proprietate publică a
statului și zonele turistice și de
agrement situate în perimetrul unei
unități administrativ-teritoriale.“
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Anexa nr. 2
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Text Lege
nr.192/2010,
cu modificările
și completările
ulterioare

Text adoptat de
Senat

1.

--------------

-------------

Amendament
respins/Autor

Motivarea
amendamentului

La articolul 2 după 1.
alineatul
(2)
se
introduce
un
nou
alineat (3) cu următorul
cuprins :
(3) Proprietarii fondului
forestier
limitrof
drumurilor forestiere vor
folosi în mod gratuit
infrastructura.
2.
Autor amendament:
Deputat
PNL
Tinel
Gheorghe
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