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AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 
privind Codul Silvic 

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

cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.46/2008 privind Codul Silvic, trimisă cu adresa nr. Pl x 263din 3 mai 2010 şi înregistrată cu nr. 
31/412 din 5 mai 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră Decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa 
din 26 aprilie 2010. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din  26 mai 2010. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cazul scoaterii definitive a 
unor terenuri din fondul forestier naţional,amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 37 alin.(1) lit. 
b) şi c) din acest act normativ, se poate face cu îndeplinirea cumulativă a două condiţii, 
construcţia şi terenul să se afle în proprietatea aceleiaşi persoane fizice sau juridice, după caz, iar 
suprafaţa maximă ce poate fi scoasă definitiv din fondul forestier, inclusiv construcţia, accesul şi 
împrejmuirea, să fie de până la 5% din suprafaţa proprietăţii forestiere, însă nu mai mare de 180 
m2. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1474 din 17.12.2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  
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