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        Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

 
Vă înaintăm, alăturat raportul comun asupra Propunerii legislative pentru completarea 

art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic şi pentru modificarea anexei nr.1 din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, transmisă Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic pentru examinare în fond, cu 
adresa nr. PLx 361/2019 din 11 septembrie 2019. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
                                                                   

 

     PREȘEDINTE                                     PREȘEDINTE                               PREȘEDINTE                  

    Nicușor HALICI                              Alexnadru STĂNESCU                        Ion CUPĂ                               

 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul



 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică de 
disciplină și imunități 

4c-13/270/2019 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 

4c-5/447/2019 

Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

4c-8/683/2019 
 

RAPORT COMUN 
asupra Propunerii legislative pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 

privind Codul silvic şi pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

(PLx 361/2019) 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități , Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate spre 
dezbatere în  fond, cu propunerea legislativă pentru completarea art.11 din Legea 
nr.46/2008 privind Codul silvic şi pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, transmisă cu adresa nr. PLx. 361 
din 10 septembrie 2019 și înregistrată cu nr. 4c-13/683/2019, 4c-5/447/2019 și respective 4c -
8/683/2019. 

Conform prevederilor art.76 (1) din Constituția României, republicată și ale art.91  alin. 
(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins inițiativa legislativă în şedinţa din 
4 septembrie  2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului nr. 
311/17.04.2019. 

Consiliul Economic și Social, a avizat nefavorabil inițiativa legislativă conform avizului 
nr. 1365/26.03.2019  

Guvernul prin actul nr.786/DPSG/27.05.2018, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Comisia pentru administrație public și amenajarea teritoriului,  în ședința din 17.09.2019 

a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale,  în ședința 

din 17.09.2019 a avizat negativ inițiativa legislativă. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.11 din Legea 

nr.46/2008, cu alineate noi, prin care se instituie, în principal, norme care stabilesc că fondul 



forestier, proprietate publică a statului, se compune din terenurile forestiere ce au aparţinut 
proprietăţii publice a statului român, anterior anului 1948. De asemenea, se prevede că terenurile 
forestiere care, până în anul 1948, erau proprietatea unor persoane fizice sau juridice şi care, în 
prezent, sunt în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aparţin domeniului 
privat al statului şi vor face obiectul retrocedării către persoanele îndreptăţite. 
  Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități,  Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii spec ific și Comisia pentru mediu 
și echilibru ecologic au  examinat propunerea legislativă în ședinte separate și au hotărât cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii 
legislative pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic şi pentru 
modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia întrucât prin măsurile propuse la alineatele (12) și (1 3
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) se preconizează crearea unei 
diferențieri între terenurile forestiere proprietate publică și proprietate privată a statului, aspect 
ce contravine clasificării fondului forestier național mai sus menționat, dat fiind faptul că în 
dispozițiile Legii nr. 46/2008 Codul silvic nu există noțiunea de fond forestier proprietate privată 
a statului. 

 

 

 

 PREȘEDINTE                        PREȘEDINTE                            PREȘEDINTE                 
Nicușor HALICI                Alexnadru STĂNESCU                      Ion CUPĂ                               

 

       SECRETAR                                SECRETAR                                   SECRETAR 

Aida-Crisitna CĂRUCERU           Dan CIOCAN                  Petru FARAGO 
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