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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008, privind Codul 
Silvic, cu modificările si completările ulterioare 

 
 

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, cu modificările si completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl. x. 127 din 21 martie 
2011 şi înregistrată cu nr. 31/227 din 22 martie 2011. 

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. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 12 aprilie 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 
7 martie 2011. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou articol art. 341 a 
Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se ca, prin 
derogare de la prevederile art. 34 alin. (1), unele drumuri şi căi ferate forestiere să poată fi trecute, în 
condiţiile legii, 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 
judeţene sau locale, după caz. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 1300 din 
1 noiembrie 2010 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 369 din 17 februarie 
2011, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea acestei iniţiative legislative, întrucât, prin adoptarea soluţiei legislative sunt 
create premisele unor vicii de  neconstituţionalitate in raport cu dispoziţiile art. 136 alin (3) din legea 
fundamentală. 

Totodată, propunerea legislativă nu respectă prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă, iar soluţiile propuse de iniţiatori se regăsesc parţial în 
Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  
 
               PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 
                Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE 
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