
 
Parlamentul României 
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TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
  

Bucureşti, 
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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.46/2008-Codul silvic 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură de urgență, prin adresa nr. Pl.x 580 din 16 decembrie 2013, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul 

silvic. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de Lege mai sus 

menţionat în şedinţa din 4 februarie 2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu 

amendamentele admise în ANEXA prezentului aviz. 

 

      PREŞEDINTE        SECRETAR 

        MARIN ALMĂJANU     ION MARCEL CIOLACU  
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC
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                                                                                                                                                                      ANEXA 
Amendamente admise 

 
 

  În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au admis următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic 

Text Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

0 1 2 3 4 
1.   LEGE 

pentru modificarea și 
completarea Legii nr.46/2008 - 

Codul silvic 

Nemodificat  

2.   
 
 
 
 Art. 11 - (1) Fondul 
forestier proprietate publică a 
statului se administrează de 
Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva, regie autonomă de 
interes naţional, aflată sub 
autoritatea statului, prin 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură. 
 
 
 
 
 
 
 

11. La articolul 11, 
alineatele (1), (3) și (6) vor 
avea urmatorul cuprins: 
 
 „Art.11. - (1) Fondul forestier 
proprietate publica a statului se 
administreaza de Regia Nationala a 
Padurilor Romsilva, regie autonoma 
de interes national, aflata sub 
autoritatea statului, prin autoritatea 
publica centrala care raspunde de 
silvicultura, Institutul de Cercetari 
și Amenajari Silvice, care se 
reorganizeaza in Institutul 
National de Cercetare-
Dezvoltare in Silvicultura ”Marin 
Drăcea” și de Regia Autonoma 
Administratia Patrimoniului 
Protocolului de Stat, prin ocolul 
silvic propriu constituit in 

        1. La articolul 11, 
alineatele (1), (3) şi (6) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„Art.11. - (1) Fondul 
forestier proprietate publică a 
statului se administrează de 
Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva, regie autonomă de 
interes naţional, aflată sub 
autoritatea statului, prin 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură, 
Institutul de Cercetări şi 
Amenajări Silvice ”Marin 
Drăcea”, şi de ocolul silvic 
înfiinţat de Regia Autonomă 
Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat. ” 

 

 



 
................................ 

 (3) Fondul forestier 
proprietate publică a statului nu 
poate fi concesionat, cu 
excepţia terenurilor aferente 
activelor vândute de Regia 
Naţională a Pădurilor - 
Romsilva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (6) Terenurile achiziţionate 
de Regia Naţională a Pădurilor - 
Romsilva din fonduri publice şi 
din fondul de conservare şi 
regenerare devin fond forestier 

conditiile legii. 
................................ 

          (3) Fondul forestier 
proprietate publica a statului nu 
poate fi concesionat, cu 
urmatoarele exceptii: 
      a) terenurile aferente 
activelor care se vând, in 
condițiile legii, de Regia 
Naționala a Padurilor Romsilva, 
pe durata existentei 
construcțiilor, dar nu mai mult 
de 49 de ani de la data 
incheierii contractului de 
concesiune; 
      b) terenurile aferente 
obiectivelor construite inainte 
de anul 1990, altele decat cele 
prevazute in Legea energiei 
electrice și a gazelor naturale 
nr.123/2012 aflate in 
funcțiune la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, pe 
durata de funcționare a 
obiectivelor, dar nu mai mult de 
49 de ani de la data incheierii 
contractului de concesiune, cu 
conditia mentinerii 
obiectivului. 

................................. 
        (6) Terenurile achizitionate 
de Regia Nationala a Padurilor 
Romsilva devin fond forestier 
proprietate publica a statului și se 
intabuleaza potrivit 

 
 
.............................. 
(3) Fondul forestier 

proprietate publică a statului nu 
poate fi concesionat, cu 
următoarele excepţii: 
  a) terenurile aferente 
activelor vândute, în condiţiile 
legii, de Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva, pe durata 
existenţei construcţiilor, dar nu 
mai mult de 49 de ani; ” 
 
 
 
     b) terenurile aferente 
obiectivelor instalate în fondul 
forestier naţional, înainte de 
anul 1990, pe durata 
existenţei obiectivelor, dar nu 
mai mult de 49 de ani.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (6) Terenurile achiziţionate 
de Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva devin fond forestier 
proprietate publică a statului şi 
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proprietate publică a statului şi 
se intabulează ca atare. 
 

reglementarilor in vigoare.” 
 

se intabulează ca atare. ” 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

3.   
 (7) Veniturile Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva 
se constituie din: 

............................... 
 

 b) administrarea altor 
păduri, prestări de servicii şi 
închirieri de bunuri, în condiţiile 
legii; 
 
 
 
 e) contravaloarea 
efectelor funcţiilor de protecţie a 
pădurilor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12. La articolul 11 alineatul 
(7), literele b) și e) vor avea 
următorul cuprins:  
 
 
 
    b) administrarea fondului 
forestier al altor proprietari decât 
statul sau prestarea de servicii 
pentru fondul forestier al altor 
proprietari, inchirieri de bunuri, in 
conditiile legii; 

.................................... 
          e) contravaloarea 
serviciilor ecosistemelor 
forestiere asigurate prin 
mentinerea funcțiilor de 
protectie a padurilor, care se 
suporta de catre beneficiarii 
directi sau indirecti ai 
serviciilor ecosistemelor 
forestiere, care se vireaza in 
fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinatie 
silvica, metodologia de 
cuantificare a funcțiilor de 
protecție a padurilor și 
procedura de decontare a 
acestora se aproba prin ordin 
al conducatorului autoritatii 
publice centrale care 

        2. La articolul 11, 
literele b), e) şi f) ale 
alineatului (7) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 

„b) administrarea fondului 
forestier al altor proprietari 
decât statul, prestarea de 
servicii, închirieri de bunuri, în 
condiţiile legii;” 

 
............................ 

 „e) contravaloarea 
efectelor funcţiilor de protecţie a 
pădurilor, care se suportă din 
fondul de mediu constituit 
din vanzarea masei 
lemnoase şi din vânzarea 
certificatelor de emisie si de 
catre beneficiarii directi sau 
indirecti ai functiilor de 
protectie; ”  
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 f) compensaţii acordate 
de la bugetul de stat; 
 
 
 

raspunde de silvicultura;” 
 

 
 f) sume acordate de la 
bugetul de stat; ” 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

4.         15. La articolul 11, dupa 
alineatul (8) se introduc trei noi 
alineate, alin.(81) - (83) cu 
urmatorul cuprins: 
 
           „(81) In litigiile referitoare la 
dreptul de administrare a fondului 
forestier proprietate publica a 
statului, titularul acestui drept va sta 
in instanta in nume propriu. 
        (82) În litigiile referitoare la 
dreptul de proprietate asupra 
fondului forestier proprietate 
publica a statului, titularul 
dreptului de administrare are 
obligatia sa arate instantei cine 
este titularul dreptului de 
proprietate, potrivit prevederilor 
Codului de procedura civila. 
Titularul dreptului 
administrare raspunde, in 
conditiile legii, pentru prejudiciile 
cauzate ca urmare a neindeplinirii 
acestor obligații. 

de 

         (83) Pentru prejudiciile 
produse fondului forestier 
national, altul decat cel 
proprietate publica a statului, 
structurile teritoriale de 

        3. La articolul 11, dupa 
alineatul (8) se introduc cinci 
noi alineate, alin.(81) - (85) cu 
urmatorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 



specialitate ale autoritatii publice 
centrale care raspunde de 
silvicultura se constituie parte 
civila.” 
 

 
 
 

 (84) Administratorii 
fondului forestier al statului 
prevăzuţi la art.11 alin.(1) 
au calitatea procesuală 
activă atât în litigiile ce 
privesc fondul forestier 
proprietate publică a 
statului, cât şi în cele legate 
de obiective amplasate pe 
acesta.” 
 (85)  Regia Nationala a 
Padurilor Romsilva va 
administra si drepturile 
statului  privind fondul 
forestier  din formele 
asociative  de  proprietate  
indiviza (composesorate, 
obsti de mosneni in 
devalmasie, obsti razasesti 
nedivizate, paduri 
graniceresti, paduri 
comunale provenite din 
paduri graniceresti  si alte 
forme asociative asimilate 
acestora). 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

5.   
 
 
 

       19. La articolul 14, alineatul 
(1) va avea urmatorul cuprins: 
 
 

         4. La articolul 14, 
alineatul (1) va avea urmatorul 
cuprins: 
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 Art. 14 - (1) Ocoalele 
silvice private prevăzute la art. 
12 şi 13 au personalitate 
juridică, întocmesc balanţă, 
bilanţ contabil propriu, au buget 
anual de venituri şi cheltuieli 
distinct, de care dispun. 
 
  
 

           „Art.14. - (1) Ocoalele silvice 
de regim prevazute la art.12 și 13 
au personalitate juridica, intocmesc 
balanță, bilanț contabil propriu, au 
buget anual de venituri și cheltuieli 
distinct, de care dispun." 
 

        Art.14. - (1) Ocoalele 
silvice de regim prevăzute la 
art.13 au personalitate juridică, 
întocmesc balanţă, bilanţ 
contabil propriu, au buget anual 
de venituri şi cheltuieli distinct, 
de care dispun.” 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

6.            20. La articolul 14, dupa 
alineatul (2) se introduce un 
nou alienat, alin.(21), cu 
urmatorul cuprins: 
 

„(21) Ocolului silvic 
care nu îndeplinește conditia 
prevazuta la alin.(2) i se 
retrage, dupa o perioada de 
45 zile de la data constatarii 
neindeplinirii acestei condiții, 
autorizatia de functionare 
emisa de autoritatea publica 
centrala care raspunde de 
silvicultura.” 

 

         5. La articolul 14, dupa 
alineatul (2) se introduce un 
nou alienat, alin.(21), cu 
urmatorul cuprins: 
 
 „(21) Este interzisă 
funcţionarea ocolului silvic 
de regim în condiţiile în care 
nu sunt respectate 
prevederile alin.(2).” 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

 

 

7.   
 
 
 
 (3) Conducerea şi 
reprezentarea legală a ocolului 
silvic sunt asigurate de şeful de 

 21. La articolul 14, 
alineatele (3) și (4) vor avea 
urmatorul cuprins: 
 

„(3) Conducerea și 
reprezentarea legala a ocolului 
silvic de regim sunt asigurate de 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
La  art.14  alineatele 
(3) si (4)  propunem 
a fi eliminate, 
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ocol silvic, numit sau revocat de 
proprietarul unic, consiliul local 
ori de adunarea generală, după 
caz, cu avizul autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Şefii ocoalelor silvice 
prevăzute la art.10 alin.(2) şi 
directorii structurilor silvice de 
rang superior trebuie să aibă 
activitate de minimum 5 ani, 
respectiv 8 ani, ca ingineri cu 
studii superioare silvice în 
domeniul silviculturii. 

șeful de ocol silvic, numit de 
proprietarul unic, consiliul local 
ori de adunarea generala, 
dupa caz, cu avizul autoritatii 
publice centrale care raspunde de 
silvicultura; conducerea ocolului 
silvic de stat este asigurata de 
catre șeful de ocol, care este 
numit in functie de Consiliul de 
administrație al Regiei Nationale 
a Padurilor-Romsilva. 

 
 
 
(4) Șefii ocoalelor silvice 

prevazute la art.10 alin.(2) și 
conducatorii structurilor silvice 
de rang superior sunt angajati cu 
contract de munca pe durata 
nedeterminata și trebuie sa aiba 
vechimea de minimum 5 ani, 
respectiv 8 ani, ca ingineri cu 
studii superioare silvice in 
domeniul silviculturii, conform 
reglementarilor in vigoare.” 
 

conditiile   de 
reprezentare, numire 
si revocare  a sefilor 
de ocol silvic  sunt 
reglementate de 
Codul Muncii (Legea 
nr.53/2003 cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare),  Statutul 
personalului silvic 
(OUG nr.59/2000 cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare)  si 
Contractul Colectiv 
de Munca. 
  

8.   
 
 
 
      Art.20.-(1) Amenajamentele 
silvice se elaborează la nivelul 
ocoalelor silvice pe unităţi de 
producţie şi/sau de protecţie, cu 
respectarea normelor tehnice de 

  30. La articolul 20, 
alineatele (1), (2) și (5) vor 
avea urmatorul cuprins: 
 
 Art.20. - (1) Amenajamentul 
silvic se elaboreaza pe unități de 
productie și/sau de protectie, cu 
respectarea normelor tehnice de 
amenajare; reglementarea 

 7. La articolul 20, 
alineatele (1), (2) şi (5) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
     „Art.20.-(1) Amenajamentul 
silvic se elaboreaza pe unitati de 
productie si/sau de protectie, cu 
respectarea normelor tehnice de 
amenajare; reglementarea 
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amenajare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procesului de productie pentru 
pădurile de pe proprietatile cu 
suprafete mai mici de 100 ha, 
incluse in unitati de 
productie/protectie constituite la 
nivel de comuna, oraș, municipiu se 
face la nivel de arboret, cu conditia 
asigurarii continuitapi la acest 
nivel, aplicand tratamente 
adecvate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procesului de productie pentru 
padurile de pe proprietatile cu 
suprafete mai mici de 100 ha, 
incluse in unitati de 
productie/protectie constituite la 
nivel de comuna, oras, 
municipiu, se face la nivel de 
arboret.  Reglementarea 
procesului de productie 
pentru padurile de pe 
proprietati  mai mici de 100 
ha se poate face la nivel de 
arboret si pe proprietati  cu 
suportarea costurilor de 
catre proprietar.  

 (11) Amenajamentele 
silvice constituie baza a 
cadastrului forestier  si a 
titlului de proprietate a 
statului pentru fondul 
forestier proprietate publica 
a statului. 

(2) Normele tehnice 
prevăzute la alin.(1) se 
elaborează de autoritatea 
publică centrală care răspunde 
de silvicultură, cu respectarea 
următoarelor principii: 

 
 
 
 
 
     a)principiul 

continuității și al 
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 (2) Normele tehnice 
prevăzute la alin. (1) se 
elaborează de autoritatea 
publică centrală care răspunde 
de silvicultură, cu respectarea 
următoarelor principii: 
 
 
 
 
 
 
 a) principiul continuităţii 
recoltelor de lemn; 
 b) principiul eficacităţii 
funcţionale; 
 c) principiul asigurării 
conservării şi ameliorării 
biodiversităţii; 
 d) principiul economic. 

............................ 
 (5) Din amenajamentul 
silvic întocmit în conformitate cu 
prevederile alin. (1) se 
realizează, după caz, câte un 
extras pentru fiecare 
proprietate. 
 

 
           (2) Normele tehnice 
prevazute la alin.(1) se 
elaboreaza și se aproba de catre 
autoritatea publica centrala care 
raspunde de silvicultura, in 
colaborare cu Academia de 
Știinje Agricole și Silvice, cu 
alte institutii de specialitate și 
organizatii 
neguvemamentale, cu 
respectarea urmatoarelor 
principii: 
          a) principiul continuitații; 
        b) principiul eficacitatii 
functionale; 
          c) principiul conservarii 
și ameliorarii biodiversitatii; 
         d) principiul economic. 
 
 

............................. 
           (5) In situatia in care 
amenajamentul silvic include mai 
multe proprietați, la solicitarea 
proprietarilor, societatea 
specializata autorizata pentru 
lucrari de amenajarea 
padurilor elibereaza un extras 
de amenajament, cu informatiile 
corespunzatoare fiecarei 
proprietati.” 
 

permanenței pădurilor 
 b) principiul ocrotirii şi 
ameliorării biodiversităţii; 
 c)principiul continuităţii 
recoltelor de lemn; 
 d) principiul eficacităţii 
funcţionale; 
  d) principiul economic;” 

 
............................. 

 „(5) In situaţia în care 
amenajamentul silvic include 
mai multe proprietăţi, la 
solicitarea proprietarilor se 
eliberează un extras de 
amenajament cu informaţiile 
corespunzătoare fiecărei 
proprietăţi.” 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

9.    31. La articolul 20,  8. La articolul 20,  
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dupa alineatul (7) se introduc 
trei noi alineate, alin.(71)- (73), 
cu urmatorul cuprins: 
 

„(71) Amenajamentele 
silvice se supun procedurii de 
evaluare de mediu/evaluarii 
adecvate și avizarii 
administratorului sau custodelui 
ariilor naturale protejate, 
procedura care se realizeaza prin 
parcurgerea etapelor prevazute la 
pct. 2 din anexa la prezenta lege. 
        (72) Modificarea 
amenajamentului silvic se face cu 
notificarea autoritatilor teritoriale 
pentru protectia mediului care au 
participat la etapele organizate 
pentru elaborarea 
amenajamentului silvic. 
          (73) Exploatarea masei 
lemnoase in baza unui 
amenajament silvic se face pe 
baza autorizatiilor de exploatare, 
eliberate de șeful ocolului silvic, 
care cuprind obligatii referitoare 
la conditiile din punct de vedere 
al protectiei mediului pentru 
desfașurarea activitații și 
masurile pentru monitorizarea 
acesteia.” 
 

dupa alineatul (7) se introduc 
patru noi alineate, alin.(71)- 
(74), cu urmatorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (74) Amenajamentele 
silvice şi modificările acestora 
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nu se supun procedurii de 
evaluare de mediu/evaluării 
impactului asupra 
mediului/evaluării 
adecvate/autorizării de mediu şi 
nici avizării administratorului 
sau custodelui ariilor naturale 
protejate sau siturilor 
comunitare. 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

10. Art. 36  
 
 
(1)Prin excepţie de la 
prevederile art. 35, este 
permisă reducerea suprafeţei 
fondului forestier naţional prin 
scoatere definitivă, pentru 
realizarea obiectivelor de interes 
naţional, declarate de utilitate 
publică, în condiţiile legii. 
 
(2)La cerere, solicitantul 
terenului pe care urmează a fi 
realizate obiectivele prevăzute 
la alin. (1) poate compensa 
suprafaţa ocupată cu terenuri 
echivalente ca suprafaţă şi 
bonitate, caz în care nu se mai 
plăteşte contravaloarea 
terenului scos din fondul 
forestier naţional, dar se achită 
anticipat celelalte obligaţii 

 48. La articolul 36, 
dupa alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin.(31), cu 
urmatorul cuprins: 
 
 

„(31) Terenurile 
prevazute la alin.(1) și (2), care 
fac obiectul scoaterii definitive 
din fondul forestier national, 
trebuie sa fie proprietate publica 
a statului.” 
 

 9. La articolul 36, după 
alineatul (3) se introduc 
două noi alineate, alin.(31) și 
alin.(32), cu următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat 
 
 

  

 (32) Prin excepție de la 
prevederile articolului 35, 
suprafețele de teren pe 
amplasementul cărora se află 
monumente istorice înregistrate 
în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al 
statului cuprinse în Lista 
patrimoniului mondial UNESCO, 
se scot definitiv din fondul 

Consiliul Județean 
Hunedoara a dobândit 
dreptul de  
administrare asupra 
monumentului istoric 
Sarmisegetuza Regia - 
Grădiștea de Munte, 
potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 
1237/2012, privind 
înscrierea unui 
monument istoric, 
cuprins în inventarul 
centralizat al bunurilor 
din domeniul public al 
statului și în 
administrarea 
Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național 
precum și transmiterea 
acestuia din 
administratrea 
Ministerului Culturii și 
Patrimoniului Național 
în administrarea 
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băneşti. 
 
(3)Compensarea prevăzută la 
alin. (2) se realizează în 
echivalenţă valorică, în condiţiile 
în care suprafaţa terenului dat 
în compensare nu poate fi mai 
mică decât suprafaţa terenului 
care face obiectul scoaterii din 
fondul forestier. 

forestier național, fără nici un 
fel de obligații." 

 
(Autor: dep. Laurențiu Nistor - 

Grup parlamentar al PSD) 

Consiliului Județean 
Hunedoara. 
 Prin urmare 
este necesar ca 
suprafețele de teren pe 
amplasamentul cărora 
se află monumente 
înregitrate în Lista 
patrimoniului mondial 
UNESCO să fie scoase 
definitiv din fondul 
forestier național, fără 
nici un fel de obligații, 
în vederea execuției 
lucrărilor de 
întreținere, 
conservare, restaurare 
și punere în valuare a 
monumentului istoric. 
În actuala formă a 
Legii Codului Silvic, 
acest lucru nu este 
posibil. 

11.  
 
 
 Art. 37. - (1) Pot fi 
scoase definitiv din fondul 
forestier naţional, doar cu 
condiţia compensării acestora, 
fără reducerea suprafeţei 
fondului forestier şi cu plata 
anticipată a obligaţiilor băneşti, 
numai terenurile necesare 
realizării sau extinderii 
următoarelor categorii de 
obiective: 

 49. Articolul 37 va avea 
urmatorul cuprins: 
 

„Art.37.- (1) Pot fi 
scoase definitiv din fondul 
forestier national, doar cu 
conditia compensarii acestora, 
fara reducerea suprafetei fondului 
forestier și cu plata anticipate a 
obligatiilor banești, numai 
terenurile necesare realizarii sau 
extinderii urmatoarelor categorii 
de lucrari și obiective: 

 

 10. Articolul 37 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 37. - (1) Pot fi scoase 
definitiv din fondul forestier 
naţional, doar cu condiţia 
compensării acestora, fără 
reducerea suprafeţei fondului 
forestier şi cu plata anticipată a 
obligaţiilor băneşti, numai 
terenurile necesare realizării sau 
extinderii următoarelor categorii 
de obiective: 
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       a) necesare explorării şi 
exploatării următoarelor resurse 
minerale: cărbuni, roci utile, 
agregate minerale, minereuri, 
ape minerale, surse de 
energie alternativă, petrol şi 
gaze naturale; 
        b) structuri de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare 
turistică, unităţi de cult, 
obiective sociale, sportive şi 
medicale, construcţii 
hidrotehnice de interes local. În 
înţelesul prezentei legi, 
categoria obiective sociale nu 
include locuinţele individuale şi 
ansamblurile rezidenţiale 
edificate în fondul forestier 
proprietate publică; 
       c) locuinţe sau case de 
vacanţă, numai în fondul 
forestier proprietate privată a 
persoanelor fizice şi juridice; 
          
 d)obiective instalate în 
fondul forestier înainte de anul 
1990, cuprinse în 
amenajamentele silvice în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
1990, la categoria "ocupaţii şi 
litigii". 
         e) reţele de surse de apă 
potabilă şi canalizare, reţele şi 
sisteme de comunicaţii, precum 
şi drumuri de interes judeţean şi 

        a) exploatarea 
resurselor minerale prevazute 
la art.2 alin.(1) din Legea 
nr.85/2003 - Legea minelor, 
cu modificarile și completarile 
ulterioare; 
 
          b) obiective turistice și 
de agrement, inclusiv 
structuri de primire turistica, 
unitati de cult, obiective 
sportive și medicale, precum 
și obiective sociale realizate 
numai de fumizorii de servicii 
sociale; 
 
 
 
 
        c) case de vacanța, numai 
in fondul forestier proprietate 
privata a persoanelor fizice și 
juridice; 
 
       d) obiective instalate in 
fondul forestier national inainte 
de anul 1990, precum și 
suprafefele aferente activelor 
vandute in conditiile legii, de 
catre Regia Nationala a Padurilor 
Romsilva; 
        e) surse și retele de apa și 
de canalizare, surse și retele de 
energie din resurse conventionale 
sau regenerabile, rețele și 

 a) necesare explorării şi 
exploatării următoarelor 
resurse minerale: cărbuni, 
roci utile, agregate minerale, 
minereuri; 
 
 
       b) structuri de primire 
turistică, unităţi de cult, 
monumente istorice, 
obiective sociale, sportive şi 
medicale; în înţelesul 
prezentei legi, categoria 
obiective sociale nu include 
locuinţele individuale şi 
ansamblurile rezidenţiale 
edificate în fondul forestier 
proprietate publică; 
 
        c) case de vacanţă, numai 
în fondul forestier proprietate 
privată a persoanelor fizice şi 
juridice, numai la liziera 
padurii; 
 d) obiective instalate în 
fondul forestier naţional înainte 
de anul 1990, precum şi 
suprafeţele aferente 
activelor vândute în condiţiile 
legii, de Regia Naţională a 
Pădurilor Romsilva; 
 e) surse şi reţele de apă şi 
de canalizare, surse şi reţele de 
energie din resurse 
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local; 
 
 
 
 
 
         f) repararea şi 
întreţinerea reţelelor de 
transport petrol, gaze naturale 
şi energie electrică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (2) Amplasarea 
obiectivelor prevăzute la alin. 
(1) lit. c) se face cu respectarea 
următoarelor condiţii, care 
trebuie îndeplinite cumulativ: 
         a) construcţia şi terenul 
pe care se amplasează sunt 
proprietatea aceleiaşi persoane; 
         b) suprafaţa maximă care 
poate face obiectul scoaterii 
definitive din fondul forestier, 
incluzând construcţia, accesul şi 
împrejmuirea, este de 
maximum 5% din suprafaţa 
proprietăţii forestiere, dar nu 
mai mare de 200 m2. 
 

sisteme de comunicatii, drumuri 
de interes județean și local, 
parcuri recreative, parcuri 
tematice și/sau educationale, 
precum și lucrari și constructii 
hidrotehnice; 
         f) explorarea 
urmatoarelor resurse 
minerale: carbuni, roci utile, 
agregate minerale, minereuri; 
explorarea, exploatarea și 
transportul resurselor de petrol 
și gaze naturale, precum și 
instalarea, repararea, 
intretinerea, dezafectarea 
retelelor de transport sau 
distributie petrol, gaze naturale 
sau energie electrica. 
        (2) Amplasarea obiectivelor 
prevazute la alin.(1) lit.c) se face 
cu respectarea urmatoarelor 
conditii, care trebuie indeplinite 
cumulativ: 
        a) constructia și terenul pe 
care se amplaseaza sunt 
proprietatea aceleiași persoane; 
         b) suprafața maxima care 
poate face obiectul scoaterii 
definitive din fondul forestier, 
incluzand constructia, accesul și 
imprejmuirea, este de maximum 
5% din suprafata proprietatii 
forestiere, dar nu mai mare de 
500 m2. 
 

convenţionale sau 
regenerabile, reţele şi sisteme 
de comunicaţii, drumuri de 
interes judeţean şi local, parcuri 
recreative, 
precum şi lucrări şi construcţii 
hidrotehnice; 
 f) explorarea, exploatarea 
resurselor de petrol şi gaze 
naturale, precum şi instalarea, 
repararea, 
întreţinerea, dezafectarea 
reţelelor de transport sau 
distribuţie petrol, gaze naturale 
sau energie electrică.” 
 
 
 

(2)  Amplasarea 
obiectivelor prevăzute la alin.(1) 
lit. c) se face cu respectarea 
următoarelor condiţii, 
care trebuie îndeplinite 
cumulativ: 
       a) construcţia şi terenul pe 
care se amplasează sunt 
proprietatea aceleiaşi persoane; 
        b) suprafaţa maximă care 
poate face obiectul scoaterii 
definitive din fondul forestier, 
incluzând construcţia, accesul şi 
împrejmuirea, este de 
maximum 5% din suprafaţa 
proprietăţii forestiere, dar nu 
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         (3) Compensarea 
prevăzută la alin.(1) se 
realizează fizic cu un teren care 
are de cinci ori valoarea 
terenului care se scoate definitiv 
din fondul forestier, iar 
suprafaţa terenului dat în 
compensare nu poate fi mai 
mică decât de trei ori suprafaţa 
terenului care face obiectul 
scoaterii din fondul forestier. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (4) Terenurile cu care se 
realizează compensarea 
prevăzută la alin. (1) trebuie să 
fie numai din afara fondului 
forestier naţional, dar limitrofe 
acestuia, apte de a fi 

 
 
 
 
 
         (3) Compensarea 
prevazuta la alin.(1) se realizeaza 
fizic cu un teren care are de cinci 
ori valoarea terenului care se 
scoate definitiv din fondul 
forestier national, iar suprafata 
terenului dat in compensare nu 
poate fi mai mica decat de trei ori 
suprafata terenului care face 
obiectul scoaterii din fondul 
forestier national; la realizarea 
obiectivelor prevazute la alin.(1) 
lit.e), al caror beneficiar este o 
unitate administrativ-teritoriala, 
compensarea se realizeaza in 
echivalenta valorica, iar suprafata 
ce face obiectul compensarii 
trebuie sa fie cel puțin egala cu 
suprafata terenului care face 
obiectul scoaterii definitive. 
 
 
 
 
        (4) Prin excepție de la 
prevederile alin.(3), pentru 
suprafetele mai mici de 0,02 ha, 
beneficiarul scoaterii definitive 
poate sa nu ofere teren in 
compensare, situatie in care 

mai mare de 200 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 (3)  Compensarea 

prevăzută la alin.(1) se 
realizează fizic cu un teren care 
are de cinci ori valoarea 
terenului care se scoate definitiv 
din fondul forestier naţional, iar 
suprafaţa terenului dat în 
compensare nu 
poate fi mai mică decât de trei 
ori suprafaţa terenului care face 
obiectul scoaterii din fondul 
forestier naţional; la realizarea 
obiectivelor prevăzute la alin.(1) 
lit. e), al căror beneficiar este o 
unitate administrativ-teritorială, 
pe terenurile forestiere 
aflate în proprietatea 
acesteia, compensarea se 
realizează în echivalenţă 
valorică de 1/1, iar suprafaţa 
ce face obiectul compensării 
trebuie să fie cel puţin egală cu 
suprafaţa terenului care face 
obiectul scoaterii definitive. 

(4) Prin excepție  de la 
prevederile alin.(3) pentru 
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împădurite. În situaţia în care 
suprafaţa minimă a unui teren 
cu care se realizează 
compensarea este mai mare de 
20 ha, acesta poate să nu fie 
limitrof fondului forestier, dar 
trebuie să fie compact. Nu se 
poate realiza compensarea cu 
terenuri situate în zona alpină şi 
subalpină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (5) Pentru terenurile 
prevăzute la alin. (4) sunt 
obligatorii înscrierea în 
amenajamentele silvice şi 
asigurarea administrării sau 
serviciilor silvice în termen de 
30 de zile de la data aprobării 

trebuie sa plateasca, anticipat 
aprobarii, o suma de 5 ori mai 
mare decat valoarea terenului 
care face obiectul scoaterii, suma 
care se vireaza la fondul de 
ameliorare a fondului funciar cu 
destinație silvica, situatie in care 
nu achita cheltuieli de instalare și 
intreținere a vegetației forestiere 
pana la realizarea starii de masiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (5) Taxa procentuala 
prevazuta la anexa nr.2 din 
Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicata, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, care se aplica la 
calculul obligatiilor banești este 

suprafețele mai mici de 200mp, 
beneficiarul scoaterii definitive 
poate plăti, fără a efectua 
compensarea fizică cu teren,  
anticipat aprobării, o sumă  
egală de 5 ori valoarea 
lucrărilor de împădurire 
până la realizarea stării de 
masiv  pentru o suprafață 
similară cu cea scoasă din 
circuitul forestier. Suma se 
va vira în  fondul de 
ameliorare a fondului funciar 
cu destinație silvică. 

(5) Taxa procentuală 
prevăzută la Anexa nr.2 din 
Legea fondului funciar 
nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, care se aplică la 
calculul obligaţiilor băneşti, este 
100 în cazul scoaterilor 
definitive cu compensare a 
terenurilor din fondul forestier 
naţional. 
          (6) Terenurile cu care se 
realizează compensarea 
prevăzută la alin.(1) trebuie să 
fie numai din afara fondului 
forestier naţional, dar limitrofe 
acestuia, apte de a fi 
împădurite. În cazul în care 
suprafaţa minimă a unui teren 
cu care se realizează 
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scoaterii definitive din fondul 
forestier, precum şi împădurirea 
în maximum două sezoane de 
vegetaţie. 
         (6) Nu se admite 
compensarea cu terenuri 
limitrofe perdelelor forestiere de 
protecţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (7) În judeţele în care 
suprafaţa fondului forestier este 
sub 16% din suprafaţa 
judeţului, compensarea se 
realizează numai cu terenuri din 
cadrul aceluiaşi judeţ. 
        (8) Terenurile scoase 
definitiv din fondul forestier şi 
terenurile primite în 
compensare dobândesc situaţia 
juridică a terenurilor pe care le 
înlocuiesc. 
 

100, in cazul scoaterilor definitive 
cu compensare a terenurilor din 
fondul forestier national. 
 
         (6) Terenurile cu care se 
realizeaza compensarea 
prevazuta la alin.(1) trebuie sa 
fie numai din afara fondului 
forestier national, dar limitrofe 
acestuia, apte de a fi impadurite. 
In cazul in care suprafata minima 
a unui teren cu care se realizeaza 
compensarea este mai mare de 
20 ha, acesta poate sa nu fie 
limitrof fondului forestier, dar 
trebuie sa fie compact. Nu se 
poate realiza compensarea cu 
terenuri degradate, 
neproductive sau cu terenuri 
situate in zonele de stepa, alpina 
și subalpina. 
        (7) In județele in care 
suprafata fondului forestier este 
sub 30% din suprafata judetului, 
compensarea se realizeaza numai 
cu terenuri din cadrul aceluiași 
județ. 
          (8) Terenurile pentru care 
a fost emisa aprobarea de 
scoatere definitiva din fondul 
forestier national și terenurile 
preluate in compensare 
dobandesc situatia juridica a 
terenurilor pe care le inlocuiesc și 
se inscriu in cartea funciara in 

compensarea este mai mare de 
20 ha, acesta poate să nu fie 
limitrof fondului forestier, dar 
trebuie să fie compact. Nu se 
poate realiza compensarea cu 
terenuri situate în zonele de 
stepă, alpină şi subalpină. 
 
         (7) În judeţele în care 
suprafaţa fondului forestier este 
sub 30% din suprafaţa judeţului, 
compensarea se realizează 
numai cu terenuri din cadrul 
aceluiaşi judeţ. 
 (8) Terenurile pentru 
care a fost emisă aprobarea de 
scoatere definitivă din fondul 
forestier naţional şi terenurile 
preluate în compensare 
dobândesc situaţia juridică a 
terenurilor pe care le înlocuiesc 
şi se înscriu în cartea funciară în 
baza actului de aprobare şi a 
procesului-verbal de predare-
primire, încheiat între părţi. 
 

(9) La amplasarea la 
distanţe mai mici de 50 m de 
liziera pădurii, în afara 
fondului forestier, a unor 
construcţii, beneficiarii 
acestora sunt obligaţi să 
obţină avizul structurii 
teritoriale a autorităţii 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 



baza actului de aprobare și a 
procesului-verbal de predare-
primire, incheiat intre parți, in 
condițiile legii. 
         (9) Amenajarile 
necesare pentru realizarea 
padurilor-parc nu fac obiectul 
scoaterilor 
definitive/ocuparilor 
temporare din fondul forestier 
și sunt permise numai in 
situatia in care realizarea 
amenajarilor nu implica taieri 
de arbori sau defrișari. 
         (10) Autorizarea 
constructiilor la distante mai mici 
de 50 m de liziera padurii, in 
afara fondului forestier, se face 
cu avizul structurii teritoriale a 
autoritații publice centrale care 
raspunde de silvicultura.” 

publice centrale care 
răspunde de silvicultură. ” 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

12.  
 
 
        Art. 62 - (1) Exploatarea 
masei lemnoase se face după 
obţinerea autorizaţiei de 
exploatare şi predarea 
parchetului, cu respectarea 
regulilor silvice şi în 
conformitate cu instrucţiunile 
privind termenele, modalităţile 
şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al 
materialului lemnos, aprobate 

      75. Articolul 62 va avea 
urmatorul cuprins: 
 
         Art.62. - (1) Exploatarea 
masei lemnoase se face dupa 
obtinerea autorizatiei de 
exploatare și predarea 
parchetului, cu respectarea 
regujilor silvice și in 
conformitate cu instrucjiunile 
privind termenele, modalitatile 
și perioadele de colectare, 
scoatere și transport ale 
materialului lemnos, aprobate 

 11. Articolul 62 se 
modifică și va avea urmatorul 
cuprins: 

„Art. 62. - (1) Masa 
lemnosă din păduri şi din 
vegetaţia forestieră de pe 
terenuri din afara fondului 
forestier naţional se 
recoltează pe bază de 
autorizaţie de exploatare, 
eliberată de ocolul silvic. 
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prin ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.  
 (2) Exploatarea masei 
lemnoase se face de persoane 
juridice atestate de autoritatea 
publică centrală care răspunde 
de silvicultură. 
 (3) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(2), persoanele 
fizice pot exploata în regie 
proprie un volum de maximum 
20 m3/an din pădurile pe care le 
au în proprietate. 
 (31) De prevederile alin. 
(3) beneficiază şi persoanele 
fizice care au facilităţile 
prevăzute de Legea nr.33/1996 
privind repunerea în unele 
drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi membrii formelor de 
proprietate asociative prevăzute 
de lege. 
 (4) Regulamentul de 
atestare a persoanelor juridice 
prevăzute la alin. (2) şi 
componenţa comisiei de 
atestare se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii 
publice centrale care răspunde 
de silvicultură, din comisie 
făcând parte şi reprezentanţi ai 
asociaţiilor patronale şi 

prin ordin al conducatorului 
autoritatii publice centrale care 
raspunde de silvicultura; in 
zonele de deal și de munte se da 
prioritate tehnologiilor bazate 
pe funiculare. 
         (2) Autorizatia de 
exploatare se elibereaza de 
ocolul silvic care asigura 
administrarea sau serviciile 
silvice. 
 
 
 
        (3) Exploatarea masei 
lemnoase se face de catre 
persoane juridice, atestate de 
catre o comisie de atestare; 
proprietarii de fond forestier 
persoane fizice pot exploata, 
din proprietate, un volum de 
pana la 20 mc/an, cu 
respectarea prevederilor 
amenajamentului silvic. 
        (4) Regulamentul privind 
organizarea, functionarea și 
componenta comisiei 
prevazute la alin.(3), precum 
și criteriile de atestare pentru 
activitatea de exploatare 
forestiera se aproba prin 
ordin al conducatorului 
autoritatii publice centrale 
care raspunde de silvicultura, 
cu consultarea institutiilor, 

 
 
 
 
 
 

        (2) Este interzisă 
vânzarea masei lemnoase ca 
„lemn pe picior” din păduri şi 
din vegetaţia forestieră de 
pe terenuri din afara 
fondului forestier naţional, 
începând cu data de 
01.01.2014. 
         (3) Este interzisă 
compensarea valorică a 
lucrărilor de prestări servicii 
pentru exploatarea masei 
lemnoase cu masă 
lemnoasă. 
 
 
 
 
         (4) Exploatarea masei 
lemnoase se face de către 
persoane juridice atestate 
de către o comisie care 
funcţionează în cadrul 
asociaţiilor patronale şi 
profesionale recunoscute; 
pentru proprietatea publică 
exploatarea masei lemnoase 
se realizează prin licitație 
publică. 
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profesionale din domeniu, 
recunoscute la nivel naţional. 
 

organizatiilor și asociatiilor 
profesionale și patronale din 
domeniu și a structurilor 
asociative ale autoritatilor 
locale. 
        (5) Incepand cu data de 
1 ianuarie 2015, este 
interzisa vanzarea unui 
procent mai mare de 50% din 
masa lemnoasa, pusa in 
valoare pentru a fi recoltata 
ca „lemn pe picior” din paduri 
proprietate publica. 
        (6) Este interzisa 
compensarea in natura, cu 
masa lemnoasa, a 
contravalorii lucrarilor de 
prestari servicii pentru 
exploatarea masei lemnoase 
din fondul forestier 
proprietate publica. 
 
 
 
 
 
 
          (7) Incarcarea 
materialelor lemnoase in mijloace 
de transport de la locul de 
recoltare și circulatia pe 
drumurile publice a mijloacelor 
de transport incarcate cu 
materiale lemnoase este interzisa 
intre orele 22.00-05.00.” 

 
 
 
 
 

(5) Valorificarea masei 
lemnoase rezultată din 
exploatările forestiere 
realizate în pădurile 
proprietate publică se face 
prin licitație publică. 

 
 

          (6) Regulamentul 
privind organizarea, 
funcţionarea şi componenţa 
comisiei, precum şi criteriile 
de atestare se aprobă prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii publice centrale 
care răspunde de 
silvicultură, la propunerea 
instituţiilor, organizaţiilor şi 
asociaţiilor profesionale şi 
patronale din domeniu, 
recunoscute la nivel 
naţional. 
          (7) Încărcarea 
materialelor lemnoase şi/sau a 
produselor din lemn în 
mijloace auto de la locul de 
recoltare şi circulaţia pe 
drumurile forestiere a 
mijloacelor auto încărcate cu 
materiale lemnoase şi/sau 
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produse din lemn este 
interzisă între orele 22.00-
05.00, în perioada de 
aplicare a orei de vară şi 
între orele 19.00 - 7.00, în 
perioada de aplicare a orei 
de iarnă.’’ 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

13.  
 
 
 Art. 86 - Lucrările de 
corectare a torenţilor şi 
întreţinerea investiţiilor 
efectuate pentru corectarea 
torenţilor în fondul forestier se 
realizează cu fonduri publice, în 
conformitate cu prevederile 
Strategiei naţionale pentru 
dezvoltarea fondului forestier 
naţional şi ale Strategiei 
naţionale de management al 
riscului la inundaţii. 
 

 
 
 

___________________ 

 12. Articolul 86 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

  
       Art.86. – In scopul 
protejarii mediului si a unor 
obiective social-economice, 
in fondul forestier national, 
se vor amplasa lucrari de 
corectare a torentilor, 
finantate din fonduri 
publicede la bugetul de stat 
sau bugetele locale. 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

 

 

14.  
 
 
 
 Art. 88 - (1) Dezvoltarea 
fondului forestier şi extinderea 
suprafeţelor de pădure 
constituie o obligaţie şi o 

       81. La articolul 88, alineatele 
(1) și (3) vor avea urmatorul 
cuprins: 
 
          ”Art.88.- (1) Dezvoltarea 
fondului forestier national și 
extinderea suprafetelor de padure 
constituie o obligatie a autoritatii 

 13. La articolul 88, 
alineatele (1) si (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 (1) Dezvoltarea 
fondului forestier naţional şi 
extinderea suprafeţelor de 
pădure constituie o obligaţie 
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prioritate naţională, în vederea 
asigurării echilibrului ecologic la 
nivel local, naţional şi global şi 
se realizează prin Programul 
naţional de împădurire. 
 
 
  (3) Realizarea 
Programului naţional de 
împădurire prevăzut la alin.(1) 
se face prin lucrări de 
împădurire a terenurilor din 
afara fondului forestier naţional 
şi a terenurilor cu destinaţie 
agricolă, în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de 
mediu şi a optimizării peisajului, 
a asigurării şi creşterii recoltelor 
agricole, a prevenirii şi 
combaterii eroziunii solului, a 
protejării căilor de comunicaţie, 
a digurilor şi a malurilor, a 
localităţilor şi a obiectivelor 
economice, sociale şi strategice, 
urmărindu-se împădurirea unor 
terenuri cu altă destinaţie decât 
cea silvică, în suprafaţă de 2 
milioane ha, până în anul 2035. 
 

publice centrale care raspunde 
de silvicultura și o prioritate 
natională, in vederea asigurarii 
echilibrului ecologic la nivel local, 
national și global, și se realizeaza 
prin Programul national de 
impadurire. 
         (3) Realizarea Programului 
national de impadarire prevazut 
la alin.(1) se face prin lucrari de 
împădurire a terenurilor din afara 
fondului forestier național și a 
terenurilor cu destinație agricolă, 
în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de mediu și a 
optimizării peisajului a asigurarii 
și creșterii recoltelor agricole, a 
prevenirii și combaterii eroziunii 
solului, a protejarii căilor de 
comunicatie, a digurilor și a 
malurilor, a localitatilor și a 
obiectivelor economice, sociale și 
strategice, urmarindu-se 
împădurirea unor terenuri cu altă 
destinație decât cea silvică, în 
suprafață de 1.000.000 ha, 
până în anul 2030; împădurirea 
terenurilor cu altă destinație 
decât cea silvică se poate face 
inclusiv prin utilizarea 
sumelor din fondul de 
ameliorare a fondului funciar 
cu destinație silvică.” 
 

a autorităţii publice centrale 
care răspunde de silvicultură 
şi o prioritate naţională, în 
vederea asigurării 
echilibrului ecologic la nivel 
local, naţional şi global şi se 
realizează prin Programul 
naţional de împădurire.” 
  (3) Realizarea 
Programului naţional de 
împădurire prevăzut la alin. 
(1) se face prin lucrări de 
împădurire a terenurilor din 
afara fondului forestier 
naţional şi a terenurilor cu 
destinaţie agricolă, în 
vederea îmbunătăţirii 
condiţiilor de mediu şi a 
optimizării peisajului, a 
asigurării şi creşterii 
recoltelor agricole, a 
prevenirii şi combaterii 
eroziunii solului, a protejării 
căilor de comunicaţie, a 
digurilor şi a malurilor, a 
localităţilor şi a obiectivelor 
economice, sociale şi 
strategice, urmărindu-se 
împădurirea unor terenuri cu 
altă destinaţie decât cea 
silvică, în suprafaţă de 
1.000.000  ha, până în anul 
2030; împădurirea 
terenurilor cu altă destinaţie 
decât cea silvică se poate 
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face inclusiv prin utilizarea 
sumelor din fondul de 
ameliorare a fondului funciar 
cu destinaţie silvică. 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
Grup parlamentar al PSD) 

15.  
 
 
 Art. 129 - La data intrării 
în vigoare a prezentului cod 
sunt interzise punerea în 
valoare şi autorizarea spre 
exploatare de masă lemnoasă 
din păduri pentru care nu 
sunt asigurate serviciile 
silvice, în condiţiile 
prezentului cod. 
 

           14. Articolul 129 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
       „Art.129. – La data intrării 
în vigoare a prezentei legi 
sunt interzise punerea în 
valoare şi autorizarea spre 
exploatare de masă lemnoasă 
din: 
       a) pădurile pentru care nu 
este elaborat amenajament 
silvic; 
       b) pădurile pentru care 
nu sunt asigurate 
administrarea sau serviciile 
silvice, în condiţiile 
prezentei legi; pădurile, care 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, au făcut parte 
din categoria vegetaţie 
forestieră din afara fondului 
forestier naţional, pentru 
care sunt elaborate studii de 
transformare a păşunilor 
împădurite, după data de 
01.01.2014 ” 
 

(Autor: dep. Aurel Vlădoiu - 
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Grup parlamentar al PSD) 
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