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AVIZ 

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.37 din Legea nr.46/2008 – 
Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

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

mediu și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care sunt 

sesizate în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea art.37 din Legea 

nr.46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

transmisă cu adresa nr. P.l.x. 239/2022 din 4 mai 2022, înregistrată la comisie sub 

nr.4c-3/307/2022 din 04 mai 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.358/5.04.2022, avizează favorabil 

propunerea legislativă cu observații și propuneri. 

  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.1527/15.03.2022, a avizat 

nefavorabil proiectul de act normativ. 

  Guvernul României, prin adresa nr.8191/2022 din 04 iulie 2022, nu 

susține adoptarea inițiativei legislative. 

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

legislativă în ședința din 2 mai 2022. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.37 

din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul în care compensarea prevăzută la alin.(1) al acestui 

articol pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, în scopul exploatării 

resurselor minerale - roci utile si substanţe utile nemetalifere, să se realizeze fizic, cu 
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un teren care are valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier 

naţional, iar suprafaţa terenului dat în compensare să nu poată fi mai mică decât 

suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier naţional. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 04 

octombrie 2022. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative pentru 

completarea art.37 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 


