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A V I Z  

asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale 

de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi 

rezilienţă 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, 

în procedură de urgență cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării 

campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de 

redresare şi rezilienţă, trimisă cu adresa nr. PLx 251 din 12 mai 2022, înregistrat la 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/391 din 12 mai 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să 

permită implementarea măsurilor de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Potrivit expunerii de motive, proiectul vizează 

împădurirea terenurilor agricole din categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti 

permanente, şi culturi permanente, împădurierea terenurilor agricole degradate 

devenite inapte pentru agricultură dar care pot fi puse în valoare prin plantarea 

acestora, împădurirea terenurilor situate în fondul forestier naţional, cu o suprafaţă 

de cel puţin 0,5 ha, care anterior manifestării incendiilor forestiere, a fenomenelor 

meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, a infestării 

cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale au fost acoperite cu 

pădure şi care necesită o refacere a potenţialului forestier prin împădurire, 

împădurirea terenurilor agricole expropriate de RNP – Romsilva în vederea realizării 

perdelelor forestiere de protecţie. 

În şedinţa din data de 17 mai 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
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proiectul de lege supusă avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui 

Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde proiectului de lege, un aviz negativ. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordianre. 

                     

 

 

 

 

 

 

                     PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

 

            Laura Cătălina Vicol Ciorbă                              Ladányi László-Zsolt 
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