
Parlamentul României

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară
şi servicii  specifice

                              Bucureşti, 15.03.2001
                              Nr.124 /XVIII/4

RAPORT
asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998, republicată în temeiul art. IV
din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic şi

administrarea fondului forestier naţional

În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 96/1998, republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 141/1999 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional, în şedinţele din zilele de 13 � 14 martie 2001 Comisia a hotărât, în unanimitate,
avizare favorabilă cu următoarele amendamente admise:

Nr.
crt.

Articolul
(text iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Lege pentru modificarea şi completarea

Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998,
Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998

Pentru denumirea corectă a
actului normativ modificat, în



0. 1. 2. 3.

2

privind reglementarea regimului silvic
şi administrarea fondului forestier
naţional

privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional,
republicată.

concordanţă cu respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

2. Art.I. Ordonanţa Guvernului nr.
96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea
fondului forestier naţional, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 141/1999,
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 23/24 ianuarie
2000, se modifică şi se completează
după cum urmează:

Art.I. Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional,
aprobată şi modificată prin Legea nr.
141/1999, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, Nr. 23/24 ianuarie
2000, se modifică şi se completează după
cum urmează:

Ca urmare a modificărilor
survenite în textul legii.

3. 1. Litera �a� a alineatului (1) din
articolul 8 va avea următorul cuprins:
�a) să elaboreze amenajamentele
silvice pentru pădurile pe care le deţin,
prin unităţi specializate, autorizate în
acest scop de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură.
Costul acestor lucrări se suportă de
proprietari, în cazul persoanelor
juridice şi de administrator în cazul
pădurilor statului. Pentru pădurile cu
suprafeţe mai mici de 20 ha, aparţinând
persoanelor fizice, se întocmesc de
unităţi specializate, extrase sumare din

Se elimină.
Deputat: Ilie Neacşu � PRM
Deputat: Ştefan Popescu Bejat - PD

Legea 1/2000 prevede ca
limită maximă pentru
retrocedarea terenurilor
forestiere � persoane fizice �
10 ha
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amenajamente silvice al căror conţinut
se va preciza prin normele tehnice de
amenajare.�

4. 2. Litera �b� a aliniatului (1) din
articolul 8 va avea următorul cuprins:
�b) să asigure paza pădurilor, în
vederea prevenirii tăierilor ilegale,
distrugerii sau degradării vegetaţiei
forestiere, păşunatul abuziv,
braconajului şi a altor fapte
infracţionale sau contravenţionale.
Proprietarii de păduri menţionaţi la art.
12, alin. (1) vor asigura paza prin
structurile silvice de administrare, de
stat sau private, după caz. Neasigurarea
pazei prin structurile silvice autorizate
atrage răspunderea contravenţională.�

Pct. 2 devine pct. 1, iar litera �b� a alin. (1)
din art. 8 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�b) să asigure paza pădurilor, în vederea
prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau
degradării vegetaţiei forestiere, păşunatul
abuziv, braconajului şi a altor fapte
infracţionale sau contravenţionale.
Proprietarii de păduri menţionaţi la art. 12,
alin. (1) vor asigura paza prin structurile
silvice de administrare, de stat sau private,
după caz. Neasigurarea pazei prin
structurile silvice autorizate atrage
răspunderea contravenţională.�

Prin renumerotare.

5. 3. Litera �h� a aliniatului (1) din
articolul 8 va avea următorul cuprins:
�h) Să execute tăieri de arbori numai
după punerea în valoare şi
inventarierea acestora şi eliberarea
documentelor specifice, de către
personalul silvic autorizat.�

Pct. 3 devine pct. 2, iar  litera �h� a alin.
(1) din art. 8 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�h) Să execute tăieri de arbori numai după
punerea în valoare şi eliberarea
documentelor specifice, de către personalul
silvic autorizat.�
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD

Prin renumerotare.
Sintagma �punerea în valoare�
cuprinde şi operaţiunea de
inventariere.

6. 4. Aliniatul (2) al articolului 10 va avea Pct. 4 devine pct. 3, iar  alin. (2) al art.10 Prin renumerotare.
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următorul cuprins:
�(2) Pentru masa lemnoasă destinată a
se exploata, proprietarii sau deţinătorii
cu orice titlu de păduri întocmesc acte
de punere în valoare, în conformitate
cu normele tehnice în vigoare, cu
inventarierea prealabilă a arborilor
destinaţi tăierii de către personalul
silvic delegat să utilizeze ciocanul
silvic de marcat.�

se modifică şi va avea următorul cuprins:
�(2) Pentru masa lemnoasă destinată a se
exploata, proprietarii sau deţinătorii cu
orice titlu de păduri întocmesc acte de
punere în valoare, în conformitate cu
normele tehnice în vigoare, cu
inventarierea prealabilă a arborilor
destinaţi tăierii de către personalul silvic
delegat să utilizeze ciocanul silvic de
marcat.�

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

7. 5. Aliniatul (5) al articolului 10 va avea
următorul cuprins:
�(5) Materialul lemnos, cu excepţia
celui fasonat în metri steri, care se
transportă din păduri, se marchează cu
marca dreptunghiulară specifică
agentului economic care administrează
pădurea sau cine exploatează masa
lemnoasă, după caz.�

Pct. 5 devine pct. 4, iar alin. (5) al art. 10
se modifică şi va avea următorul cuprins:
�(5) Materialul lemnos care se transportă
din pădure are ca document de însoţire
� bonul de vânzare sau foaia de însoţire,
fiind  marcat, cu excepţia celui fasonat în
metri steri, cu marca dreptunghiulară
specifică agentului economic care
administrează pădurea sau cine exploatează
masa lemnoasă, după caz.�
Deputat: Alexandru Pereş � PD
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader � PD

Pentru reformulare şi
completare � în practica
silvică aceste bonuri sunt :
bonul de vânzare şi foaia de
însoţire.

8. 6. La articolul 11 se introduc aliniatele
(3) şi (4) cu următorul cuprins:
� (3) Din fondul forestier proprietate
publică a statului se poate reţine un

Se elimină.
Deputat: Alexandru Pereş � PD
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader � PD

Reglementarea modului de
repartizare pe agenţi
economici a masei lemnoase
nu face obiectul legii, ea fiind
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volum de lemn reprezentând până la 30
procente din volumul destinat anual
agenţilor economici, care face obiectul
unor convenţii, cu agenţi economici
sau investitori străini, privind vânzarea
de lemn pe termen lung, pe bază de
licitaţie publică, conform
reglementărilor stabilite de autoritatea
publică centrală care răspunde de
silvicultură.
�(4) Volumul de lemn, care face
obiectul contravenţiilor pe termen lung,
se stabileşte în funcţie de mărimea
posibilităţilor pădurilor iar în perioada
de aplicare a amenajamentelor se
estimează pe o durată de cel mult egală
cu numărul de ani rămaşi din perioada
de aplicare a amenajamentului în
vigoare la data încheierii convenţiei şi
ţinând cont de volumul de lemn
recoltat efectiv în perioada respectivă.

Grupul parlamentar UDMR
Grupul parlamentar PRM

un atribut al Guvernului.
Se crează o diferenţiere
nejustificată între potenţialii
agenţi economici utilizatori.

9. 7. Alineatul (1) al articolului 12 va
avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi
municipiilor se administrează prin
structurile silvice de stat, iar pădurile

Pct. 7 devine pct. 5, iar alin. (1) al
articolului 12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi
municipiilor se administrează prin

Pentru respectarea normelor
tehnice legislative.
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care aparţin foştilor composesori,
moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai
acestora, se administrează de către
proprietari, prin structurile silvice
proprii, similare cu cele de stat sau la
cerere, pe bază contractuală, prin
structurile silvice de stat existente.
Pentru gestionarea pădurilor prin
structurile silvice proprii, deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal
de specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.

structurile silvice de stat, iar pădurile care
aparţin foştilor composesori, moşneni şi
răzeşi sau moştenitori ai acestora, se
administrează de către proprietari, prin
structurile silvice proprii, similare cu cele
de stat sau la cerere, pe bază contractuală,
prin structurile silvice de stat existente.
Pentru gestionarea pădurilor prin
structurile silvice proprii, deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal de
specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.

10. 8. La  art. 12 se introduc alineatele (3)
şi (4) cu următorul cuprins:
�(3) În scopul asigurării continuităţii
modului de gospodărire durabilă a
pădurilor se menţin actualele unităţi
teritoriale amenajistice şi gruparea lor
pe actualele unităţi silvice teritoriale
administrative.�
�(4) Pentru crearea structurilor silvice
proprii, similare cu cele de stat, se va
acorda prioritate personalului silvic
care a avut şi până la schimbarea
formei de proprietate atribuţii în
administrarea şi gospodărirea
pădurilor. Pentru ocuparea posturilor

Pct. 8 devine pct. 6, la  art. 12 se introduc
alin. (3) şi (4), iar alin. 4 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(3) În scopul asigurării continuităţii
modului de gospodărire durabilă a
pădurilor se menţin actualele unităţi
teritoriale amenajistice şi gruparea lor pe
actualele unităţi silvice teritoriale
administrative.�
�(4) Pentru crearea structurilor silvice
proprii, similare cu cele de stat, se va
acorda prioritate la încadrare,
personalului silvic care a avut şi până la
schimbarea formei de proprietate atribuţii
în administrarea şi gospodărirea pădurilor.

Prin renumerotare.
Exprimare mai precisă a a
obiectului priorităţii.
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vacante, personalul silvic va fi angajat
în urma unei selecţii pe criterii
profesionale.�

Pentru ocuparea posturilor vacante,
personalul silvic va fi angajat în urma unei
selecţii pe criterii profesionale.�
Deputat: Alexandru Pereş � PD
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader � PD

11. 9. Articolul 13 va avea următorul
cuprins:
�În condiţiile menţinerii unităţilor
silvice teritoriale administrative şi a
celor teritoriale amenajistice,
modalităţile concrete de gospodărire a
pădurilor, repartizarea resurselor
materiale cuvenite persoanelor  fizice
şi juridice pentru pădurile pe care le au
în proprietate, precum şi obligaţiile
acestora se reglementează  prin
regulament aprobat prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură, în termen de 60 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.�

Pct. 9 devine pct. 7, iar art. 13 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
�În condiţiile menţinerii unităţilor silvice
teritoriale administrative şi a celor
teritoriale amenajistice, modalităţile
concrete de gospodărire a pădurilor,
repartizarea resurselor materiale cuvenite
persoanelor  fizice şi juridice pentru
pădurile pe care le au în proprietate,
precum şi obligaţiile acestora se
reglementează  prin regulament aprobat
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
autorităţii publice centrale care răspunde
de silvicultură, în termen de 60 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.�

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă

12. 10.Alineatul (1) al articolului 14 va
avea următorul cuprins:
�Proprietarii de păduri care fac obiectul
prezentei secţiuni îşi pot gospodări
pădurile ce la aparţin, pe bază

Pct.10 devine pct. 8, iar alin. (1) al art. 14
se modifică şi va avea următorul cuprins:
�Proprietarii de păduri la care se referă
prezenta secţiune îşi pot gospodări pădurile
ce la aparţin, pe bază contractuală, în

Prin renumerotare.
Pentru o exprimare corectă.
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contractuală, în condiţiile art. 12 alin.
(3), prin Regia Naţională a Pădurilor.�

condiţiile art. 12 alin. (3), prin Regia
Naţională a Pădurilor.�
Deputat: Ilie Neacşu � PRM

13. 11. Litera �b� a alineatului (2) din
articolul 14 va avea următorul cuprins:
�Obligaţiile Regiei Naţionale a
Pădurilor de a asigura paza pădurilor şi
de a executa lucrările tehnice silvice de
îngrijire, combatere a dăunătorilor,
punere în valoare a masei lemnoase,
exploatare a resurselor şi de regenerare
a arboretelor, în conformitate cu
regimul silvic.�

Pct. 11 devine pct. 9, iar litera �b� a alin.
(2) din art.14 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Obligaţiile Regiei Naţionale a Pădurilor
de a asigura paza pădurilor şi de a executa
lucrările tehnice silvice de îngrijire,
combatere a dăunătorilor, punere în valoare
a masei lemnoase, exploatare a resurselor
şi de regenerare a arboretelor, în
conformitate cu regimul silvic.�

Prin renumerotare.
Pentru a respecta normele de
tehnică legislativă.

14. 12. Articolul 15 alin. (1), (2) şi (3) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate privată
aparţinând persoanelor fizice sunt
supuse regimului silvic. Proprietarii
acestor păduri au obligaţia să asigure
paza lor şi să execute lucrările necesare
impuse de regimul silvic, prin mijloace
proprii.
(2) În situaţia în care proprietarii de
păduri nu îşi pot îndeplini, în mod
individual, obligaţiile prevăzute la alin.
(1), aceştia îşi vor gospodări pădurile
pe bază contractuală prin structurile

Pct. 12 devine pct. 10, alin. 3 al art. 15 se
transferă la pct. 291, iar alin. 1 şi 2 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate privată aparţinând
persoanelor fizice sunt supuse regimului
silvic. Proprietarii au obligaţia să asigure
paza pădurilor şi să execute lucrările
necesare impuse de regimul silvic, prin
mijloace proprii.
(2) În situaţia în care proprietarii de păduri
nu îşi pot îndeplini, în mod individual,
obligaţiile prevăzute la alin. (1), aceştia îşi
vor gospodări pădurile pe bază
contractuală prin structurile silvice private

Prin renumerotare.
Pentru o exprimare corectă.
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silvice private sau de stat, în care sens
se pot constitui, în prealabil, în
asociaţii cu personalitate juridică.
(3) Pe tot parcursul acestei legi,
structurile silvice private sau de stat
sunt definite, în întregul lor, de :
cantoane, brigăzi, districte şi ocoale
silvice.�

sau de stat, în care scop se pot constitui, în
prealabil, în asociaţii cu personalitate
juridică.�
Deputat: Ilie Neacşu � PRM
Deputat: Mihai Nicolescu � PDSR.

15. 13. Alineatul (1) al articolului 16 va
avea următorul cuprins:

Administrarea pădurilor proprietate
privată aparţinând parohiilor,
schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de
învăţământ sau altor persoane juridice,
se face de către aceştia cu personal
silvic specializat, în vederea respectării
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)

Pct.13 devine pct. 11, iar alin. (1) al art.16
se modifică şi va avea următorul cuprins:
�Administrarea pădurilor proprietate privată
aparţinând parohiilor, schiturilor,
mănăstirilor, unităţilor de învăţământ sau
altor persoane juridice, se face cu personal
silvic specializat, în vederea respectării
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)�

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

16. 14. Alineatul (3) al articolului 16 va
avea următorul cuprins:
�(3) Proprietarii de păduri, care fac
obiectul prezentei secţiuni, pot solicita
ca pădurile ce le aparţin să fie
administrate pe bază contractuală de
structurile silvice de stat sau private, în
condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1)
şi (2), art. 13 şi art. 14, completate de
prevederi specifice, convenite de

Pct. 14 devine pct. 12, iar  alin. (3) al
articolului 16 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Proprietarii de păduri, care fac
obiectul prezentei secţiuni, pot solicita ca
pădurile ce le aparţin să fie administrate pe
bază contractuală de structurile silvice de
stat sau private, în condiţiile prevăzute la
art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13 şi art. 14,
completate de prevederi specifice,

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.
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părţile contractante. convenite de părţile contractante.�
17. 15. Alineatul (2) al articolului 17 va

avea următorul cuprins:
�(2) Contractele prevăzute la alin. (1)
se încheie în formă autentică la
birourile notariale, taxele şi
comisioanele suportându-se de
structurile silvice care administrează
pădurile respective. Aceste contracte se
înregistrează la inspectoratele
teritoriale de regim silvic şi cinegetic,
instituţii definite conform art. 19 şi art.
21 în a căror rază teritorială se află
fondul forestier.�

Pct. 15 devine pct. 13, alin. (2) al art. 17 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
�(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se
încheie în formă autentică la birourile
notariale, taxele şi comisioanele
suportându-se de structurile silvice care
administrează pădurile respective. Aceste
contracte se înregistrează la inspectoratele
teritoriale de regim silvic şi cinegetic,
instituţii definite conform art. 19 şi art. 21
în a căror rază teritorială se află fondul
forestier.�

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

18. 16. Aliniatul (3) al articolului 17 va
avea următorul cuprins:
�(3) Rezilierea contractului din
iniţiativa unei părţi se soluţionează
conform legislaţiei civile şi în
condiţiile administrării pădurilor, în
continuare, în regim silvic, prin
structuri silvice autorizate.

Pct. 16 devine pct. 14, iar alin. (3) al
articolului 17 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Rezilierea contractului din iniţiativa
unei părţi se soluţionează conform
legislaţiei civile şi în condiţiile
administrării pădurilor, în continuare, în
regim silvic, prin structuri silvice
autorizate.�

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

19. 17. După articolul 17 se introduce un
articol nou cu următorul cuprins:
� Art. 171  Până la retrocedarea unor
terenuri forestiere din administrarea

Pct.17 devine pct. 15; după articolul 17 se
introduce un articol nou, articolul 171, care
se modifică şi va avea următorul cuprins:
� Art. 171  Până la retrocedarea unor

Prin renumerotare.
Pentru a lărgi posibilităţile de
acordare a profitului.
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Regiei Naţionale a Pădurilor, în
proprietatea publică a unităţilor
administrativ teritoriale sau în
proprietatea privată, respectiv până la
punerea în posesie conform
prevederilor Legii 1/2000, Regia
Naţională a Pădurilor are obligaţia să
execute lucrările tehnice silvice
conform prevederilor amenajamentelor
silvice şi reglementărilor impuse de
regimul silvice, acordând proprietarilor
beneficiul rezultat din valorificarea
masei lemnoase respective.�

terenuri forestiere din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor, în proprietatea
publică a unităţilor administrativ teritoriale
sau în proprietatea privată, respectiv până
la punerea în posesie conform prevederilor
Legii 1/2000, Regia Naţională a Pădurilor
are obligaţia să execute lucrările tehnice
silvice conform prevederilor
amenajamentelor silvice şi reglementărilor
impuse de regimul silvic, acordând
proprietarilor profitul rezultat din
valorificarea masei lemnoase respective.
Profitul rezultat se acordă în bani sau
natură, la cererea proprietarului.�
Deputat: Cătălin Micula � PNL
Deputat: Valeriu Gheorghe � PNL

20. 18. Aliniatul (1) al articolului 19 va
avea următorul cuprins:
�(1) Controlul respectării regimului
silvic pentru întregul fond forestier
naţional se exercită de autoritatea
publică centrală care răspunde de
silvicultură, precum şi prin
inspectoratele teritoriale de regim silvic
şi cinegetic, aflate în subordinea
acesteia.�

Pct. 18 devine pct. 16, iar alin.(1) al
articolului 19 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(1) Controlul respectării regimului silvic
pentru întregul fond forestier naţional se
exercită de autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură, precum şi prin
inspectoratele teritoriale de regim silvic şi
cinegetic, aflate în subordinea acesteia.�

Prin renumerotare.
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

21. 19. Articolul 21 va avea următorul Pct. 19 devine pct. 17, iar art.21 se Prin renumerotare.
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cuprins:
�(1) Inspectoratele teritoriale de regim
silvic şi cinegetic se constituie la
nivelul fiecărui judeţ, dacă suprafaţa
pădurilor judeţului, potrivit art. 3 lit. a-
e); este de minim 50.000 ha.
(2) În cazul judeţelor în care suprafaţa
pădurilor este sub limita prevăzută la
aliniatul (1), inspectoratele teritoriale
de regim silvic şi cinegetic vor fi
constituite pe raza a două sau mai
multe judeţe limitrofe, astfel încât
suprafaţa minimă a acestora să fie cea
prevăzută la alin. 1, dar nu mai mare de
150.000 ha.
(3) Inspectoratele teritoriale de regim
silvic şi cinegetic se constituie prin
hotărâre a Guvernului.
(4) Personalul tehnic de specialitate din
inspectoratele teritoriale de regim silvic
şi cinegetic, se vor dimensiona în
raport cu suprafaţa pădurilor şi cu
numărul de proprietari, astfel încât
pentru o suprafaţă medie de 20.000 ha
să existe un inspector inginer silvic.
(5) Pentru controlul lucrărilor tehnice
de teren şi pentru executarea

modifică şi va avea următorul cuprins:
�(1) Inspectoratele teritoriale de regim
silvic şi cinegetic se constituie la nivelul
fiecărui judeţ, dacă suprafaţa pădurilor
judeţului, potrivit art. 3 lit. a-e) este de
minim 50.000 ha.
(2) În cazul judeţelor în care suprafaţa
pădurilor este sub limita prevăzută la
aliniatul (1), inspectoratele teritoriale de
regim silvic şi cinegetic vor fi constituite
pe raza a două sau mai multe judeţe
limitrofe, astfel încât suprafaţa minimă a
acestora să fie cea prevăzută la alin. 1, dar
nu mai mare de 150.000 ha.
(3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic
şi cinegetic se constituie prin hotărâre a
Guvernului.
(4) Personalul tehnic de specialitate din
inspectoratele teritoriale de regim silvic şi
cinegetic, va fi dimensionat în raport cu
suprafaţa pădurilor şi cu numărul de
proprietari, astfel încât pentru o suprafaţă
medie de 20.000 ha să existe un inspector
inginer silvic.
(5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de
teren şi pentru executarea controalelor de
fond se va asigura un inginer silvic sau un

Pentru o exprimare
gramaticală corectă.
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controalelor de fond se va asigura un
inginer silvic sau un tehnician silvic
pentru o suprafaţă medie de 10.000
ha.�

tehnician silvic pentru o suprafaţă medie de
10.000 ha.�
Deputat: Ilie Neacşu � PRM

22. 20. Alineatul (1) al articolului 23 va
avea următorul cuprins:
� 23. (1) Reducerea suprafeţei fondului
forestier naţional, indiferent de forma
de proprietate este interzisă. Prin
excepţie, scoaterea/ocuparea definitivă
de terenuri din fondul forestier naţional
fără compensarea acestora cu o
suprafaţă echivalentă de teren, se poate
face numai pentru: construcţii cu
destinaţie militară, drumuri europene,
naţionale, judeţene, autostrăzi şi căi
ferate, linii electrice de înaltă tensiune,
mine, forări, sonde şi echipamente
aferente, conducte magistrale de
transport de gaze sau produse
petroliere, lucrări de îmbunătăţiri
funciare, de gospodărire a apelor, de
realizare a unor noi surse de apă,
obiective sociale, culturale, turistice,
medicale, de cult, pentru gospodărirea
pădurilor, cu sau fără defrişarea
pădurilor, în condiţiile prevăzute de

Se elimină.
Deputat: Mihai Nicolescu � PDSR
Deputat: Ilie Neacşu - PRM

Prevederea este mai completă
în OG. 96/1998.
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lege.
23 21. Alineatul (2) al articolului 23 va

avea următorul cuprins:
�(2) Scoaterea/ocuparea definitivă a
terenurilor din fondul forestier, fără
compensarea acestora cu o suprafaţă
echivalentă de teren, pentru obiectivele
şi lucrările prevăzute la alin. (1), se
face cu plata de către persoanele fizice
şi juridice solicitante a următoarelor
taxe şi despăgubiri:
a) Taxa pentru ocuparea definitivă a
terenurilor forestiere, potrivit
prevederilor art. 92 alin. (4) cu
excepţiile prevăzute la alin. (6) din
Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicată, care se varsă la Fondul de
ameliorare a fondului funciar, fond
aflat la dispoziţia autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură;
b) contravaloarea terenului scos
definitiv din fondul forestier, care se
achită proprietarului terenului forestier
pentru terenurile proprietate privată şi
administratorului terenului pentru
terenurile proprietate publică a statului,
în fondul de conservare şi regenerare a

Pct. 21 devine pct. 18, litera �d� alin. (2) al
art. 23 se elimină:
�(2) Scoaterea/ocuparea definitivă a
terenurilor din fondul forestier, fără
compensarea acestora cu o suprafaţă
echivalentă de teren, pentru obiectivele şi
lucrările prevăzute la alin. (1), se face cu
plata de către persoanele fizice şi juridice
solicitante a următoarelor taxe şi
despăgubiri:
a) taxa pentru ocuparea definitivă a
terenurilor forestiere, potrivit prevederilor
art. 92 alin. (4) cu excepţiile prevăzute la
alin. (6) din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, care se varsă la
Fondul de ameliorare a fondului funciar,
fond aflat la dispoziţia autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură;
b) contravaloarea terenului scos definitiv
din fondul forestier, care se achită
proprietarului terenului forestier pentru
terenurile proprietate privată sau, respectiv,
o despăgubire acordată administratorului
terenului pentru terenurile proprietate
publică a statului, care se varsă în fondul
de conservare şi regenerare a pădurilor;

Prin renumerotare.
Litera d) este inutilă fiind
vorba de terenuri echivalente
cu cele ocupate în situaţia art.
23 alin. 2. Se referă la
�terenuri din fondul forestier
fără compensarea acestora cu
o suprafaţă echivalentă.�
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pădurilor;
c) contravaloarea pierderii de creştere,
determinată de exploatarea masei
lemnoase înainte de vârsta
exploatabilităţii, care se achită
proprietarului terenului pentru
terenurile proprietate privată şi
administratorului pentru terenurile
proprietate publică a statului, în fondul
de conservare şi regenerare a pădurilor;
d) cheltuielile de instalare a vegetaţiei
forestiere şi de întreţinere a acesteia
până la realizarea stării de masiv pentru
terenurile echivalente cu cele ocupate
şi defrişate din fondul forestier
proprietate publică a ststului, care se
achită administratorului acestora;
e) valoarea obiectivelor dezafectate
pentru terenurile ocupate din fondul
forestier proprietate publică a statului,
care se achită administratorului
acestora.

c) contravaloarea pierderii de creştere,
determinată de exploatarea masei lemnoase
înainte de vârsta exploatabilităţii, care se
achită proprietarului terenului pentru
terenurile proprietate privată sau, respectiv,
o despăgubire acordată administratorului
terenului pentru terenurile proprietate
publică a statului, care se varsă în fondul
de conservare şi regenerare a pădurilor;
d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru
terenurile ocupate din fondul forestier
proprietate publică a statului, care se achită
administratorului acestora.�
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD
Deputat: Alexandru Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader � PD

24. 22. Alineatul (3) al articolului 23 va
avea următorul cuprins:
�(3) La cererea persoanelor fizice şi
juridice scoaterea definitivă a unor
terenuri din fondul forestier naţional

Pct. 22 devine pct. 19, iar alin. (3) al art. 23
se modifică şi va avea următorul cuprins:
�(3) La cererea persoanelor fizice şi
juridice scoaterea definitivă a unor terenuri
din fondul forestier naţional pentru

Eliminarea expresiei �şi
pentru alte obiective de
importanţă şi interes public
deosebit� înlătură posibilitatea
de a se interpreta subiectiv
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pentru obiectivele şi lucrările prevăzute
la alin. (1) şi pentru alte obiective de
importanţă şi interes public deosebit,
dacă beneficiarul compensează cu
terenuri echivalente ca suprafaţă şi
bonitate, limitrofe fondului forestier, se
poate face cu plata unei taxe egală cu
valoarea masei lemnoase la
exploatabilitate pentru specia
principală de bază corespunzătoare
staţiunii, care se varsă la fondul de
ameliorare a fondului funciar, a
despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit.
c) şi e), precum şi a cheltuielilor de
instalare a vegetaţiei forestiere şi de
întreţinere a acesteia până la realizarea
stării de masiv pe terenul primit în
compensare, care se achită anticipat
administratorului fondului forestier.

obiectivele şi lucrările prevăzute la alin.
(1), dacă beneficiarul compensează cu
terenuri echivalente ca suprafaţă şi
bonitate, limitrofe fondului forestier, se
poate face cu plata unei taxe egală cu
valoarea masei lemnoase la exploatabilitate
pentru specia principală de bază
corespunzătoare staţiunii, care se varsă la
fondul de ameliorare a fondului funciar, a
despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit. c)
şi e), precum şi a cheltuielilor de instalare a
vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a
acesteia până la realizarea stării de masiv
pe terenul primit în compensare, care se
achită anticipat administratorului fondului
forestier.
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD
Deputat: Alexandru Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader � PD

textul legii.
Despăgubirile prevăzute la
alin. (2) lit. c) nu mai sunt
necesare întrucât taxa egală cu
valoarea masei lemnoase la
exploatabilitate anulează
contravaloarea pierderii de
creştere.

25. 23. La articolul 23 se introduce un
alineat nou, cu următorul cuprins:
�(4) Prevederile art. 92 alin. (6) din
Legea fondului funciar nr. 18/1991
republicată sunt aplicabile.�

Pct. 23 devine pct. 20, iar la art.23 se
introduce un alin. nou, cu următorul
cuprins:
�(4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991 republicată
sunt aplicabile.�

Prin renumerotare.

26. 24. Articolul 24 alin. (1) şi (2) se
completează şi va avea următorul

Pct. 24 devine pct 21, iar alin. (1) şi (2) al
art. 24 se modifică şi va avea următorul

Prin renumerotare.
Pentru completare şi
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cuprins:
(1) Pentru ocuparea temporară de
terenuri din fondul forestier naţional,
persoanele fizice sau juridice
beneficiare de folosirea terenului au
obligaţia să achite:
a) o garanţie în sumă egală cu
cheltuielile necesare pentru aducerea în
condiţii apte de împădurire a terenului
ocupat temporar; suma prevăzută se
depune într-un cont special, purtător de
dobândă, la Fondul de ameliorare a
fondului funciar, aflat la dispoziţia
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, prevăzut în
Legea nr. 18/1991, republicată;
b) chiria anuală pentru ocuparea
temporară a terenurilor din fondul
forestier, care se achită proprietarului
terenului pentru terenurile proprietate
privată şi administratorului terenului
pentru terenurile proprietate publică a
statului în Fondul extrabugetar pentru
construirea de drumuri forestiere;
c) contravaloarea pierderii de creştere
determinată de exploatarea masei
lemnoase înainte de vârsta

cuprins:
(1) Pentru ocuparea temporară de terenuri
din fondul forestier naţional, persoanele
fizice sau juridice beneficiare de folosirea
terenului au obligaţia să achite:
a) o garanţie în sumă egală cu cheltuielile
necesare pentru aducerea în condiţii apte
de împădurire a terenului ocupat temporar;
suma prevăzută se depune într-un cont
special, purtător de dobândă, la Fondul de
ameliorare a fondului funciar, aflat la
dispoziţia autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, prevăzut în Legea
nr. 18/1991, republicată, cu modificările
ulterioare;
b) chiria anuală pentru ocuparea temporară
a terenurilor din fondul forestier, care se
achită proprietarului terenului pentru
terenurile proprietate privată şi
administratorului terenului pentru
terenurile proprietate publică a statului în
Fondul extrabugetar pentru construirea de
drumuri forestiere;
c) contravaloarea pierderii de creştere
determinată de exploatarea masei lemnoase
înainte de vârsta exploatabilităţii, care se
achită proprietarului terenului pentru

exprimare gramaticală corectă.
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exploatabilităţii, care se achită
proprietarului terenului pentru
terenurile proprietate privată şi
administratorului terenului pentru
terenurile proprietate publică a statului
în Fondul extrabugetar pentru
construirea de drumuri forestiere;
d) cheltuielile de reinstalare a
vegetaţiei forestiere şi de întraţinere a
acesteia până la realizarea stării de
masiv pentru terenurile ocupate
proprietate publică a statului, care se
achită anticipat administratorului
acestora;
e) valoarea obiectivelor dezafectate de
pe terenurile ocupate proprietate
publică a statului, care se achită
administratorului acestora.
(2) În situaţia în care ocuparea
temporară a terenului nu implică
defrişarea vegetaţiei forestiere
lemnoase, beneficiarul nu plăteşte
proprietarului sau administrarea
terenului sumele prevăzute la lit. d) şi
e).
(3) În cazul în care titularul aprobării
de scoatere temporară din circuitul

terenurile proprietate privată şi
administratorului terenului pentru
terenurile proprietate publică a statului în
Fondul extrabugetar pentru construirea de
drumuri forestiere;
d) cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei
forestiere şi de întreţinere a acesteia până
la realizarea stării de masiv pentru
terenurile ocupate proprietate publică a
statului, care se achită anticipat
administratorului acestora;
e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe
terenurile ocupate proprietate publică a
statului, care se achită administratorului
acestora.
(2) În situaţia în care ocuparea temporară a
terenului nu implică defrişarea vegetaţiei
forestiere lemnoase, beneficiarul nu
plăteşte proprietarului sau
administratorului terenului sumele
prevăzute la lit. c), d) şi e).
(3) În cazul în care titularul aprobării de
scoatere temporară din circuitul forestier
îşi îndeplineşte obligaţiile cu privire la
redarea terenurilor în fondul forestier,
acestuia îi este restituită garanţia şi
dobânda aferentă.�
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forestier îşi îndeplineşte obligaţiile cu
privire la redarea terenurilor în fondul
forestier, acestuia îi este restituită
garanţia şi dobânda aferentă.�

Deputat: Alexandru Pereş � PD
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader � PD

27. 25. Articolul 24 se completează cu alin.
(3) care va avea următorul cuprins:
(3) Preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior care se
foloseşte pentru calculul obligaţiilor
băneşti aferente ocupării terenurilor din
fondul forestier naţional prevăzute la
art. 23 şi 24 se stabileşte prin ordin al
ministrului apelor, pădurilor şi
protecţiei mediului.�

Pct. 25 devine pct. 22, iar alin. (3) al art. 24
se modifică şi devine alin. (4) al art. 24, cu
următorul cuprins:
(4) Preţul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior care se  foloseşte pentru
calculul obligaţiilor băneşti aferente
ocupării terenurilor din fondul forestier
naţional prevăzute la art. 23 şi 24 se
stabileşte prin ordin al ministrului
responsabil de domeniul silviculturii,
ţinând cont de preţul de piaţă.�
Grupul parlamentar UDMR

Stabilirea preţului mediu al
unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior nu poate să
fie făcută în mod
administrativ.

28. 26. La articolul 28 aliniatul (1) se
introduce litera �h� cu următorul
conţinut:
�h) Finanţarea administrării pădurilor
prin structuri silvice autorizate în
situaţiile în care veniturile obţinute prin
valorificarea integrală a resurselor
forestiere, conform amenajamentelor
silvice, nu asigură costurile
administrării în regim silvic.�

Pct. 26 devine pct. 23,  iar după litera �g� a
alin. (1) al art. 28 se introduce litera �h� cu
următorul cuprins:
�h) Finanţarea administrării pădurilor prin
structuri silvice autorizate în situaţiile în
care veniturile obţinute prin valorificarea
integrală a resurselor forestiere, conform
amenajamentelor silvice, nu asigură
costurile administrării în regim silvic.�

Prin renumerotare.

29. 27. Alineatele (1), (2), (3) şi (4) ale Pct. 27 devine pct 24, iar art. 31 va avea Prin renumerotare.
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articolului 31 vor avea următorul
cuprins:
�Art.31. � (1) Tăierea sau scoaterea din
rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi
sau lăstari din fondul forestier naţional,
indiferent de forma de proprietate, de
către proprietari, deţinători sau de către
oricare altă persoană, dacă valoarea
pagubei este de peste 5 ori mai mare
decât preţul mediu al unui metru cub
de masă lemnoasă pe picior, sau dacă
valoarea este sub această limită, dar
fapta a fost săvârşită de cel puţin două
ori în interval de doi ani, se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau
cu amendă.
(2) Dacă fapte a avut ca urmare o
pagubă în valoare de 20 de ori mai
mare decât preţul mediu al unui metru
cub de masă lemnoasă pe picior,
pedeapsa este închisoare de la 1 la 5
ani.
(3) Când fapta a avut ca urmare o
pagubă în valoare de peste 50 de ori
mai mare decât preţul mediu al unui
metru cub de masă lemnoasă pe picior,
pedeapsa este închisoare de la 2 la 7

următorul cuprins:
�Art.31. � (1) Tăierea sau scoaterea din
rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau
lăstari din fondul forestier naţional,
indiferent de forma de proprietate, de către
proprietari, deţinători sau de către oricare
altă persoană, dacă valoarea pagubei este
de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu
al unui metru cub de masă lemnoasă pe
picior, sau dacă valoarea este sub această
limită, dar fapta a fost săvârşită de cel
puţin două ori în interval de doi ani, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4
ani sau cu amendă.
(2) Dacă fapta a avut ca urmare o pagubă
în valoare de 20 de ori mai mare decât
preţul mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior, pedeapsa este
închisoare de la 1 la 5 ani.
(3) Când fapta a avut ca urmare o pagubă
în valoare de peste 50 de ori mai mare
decât preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior, pedeapsa este
închisoare de la 2 la 7 ani.
(4) Maximul pedepselor prevăzute la
aliniatul 1-3 se majorează cu 3 ani în cazul
în care faptele au fost săvârşite în

Pentru o redactare corectă a
textului de lege.
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ani.
(4) Maximul pedepselor prevăzute la
aliniatul 1-3 se majorează cu 3 ani în
cazul în care faptele au fost săvârşite în
următoarele împrejurări:
a) de două sau mai multe persoane

împreună;
b) de o persoană având asupra sa o

armă sau substanţe chimice
periculoase;

c) în timpul nopţii;
d) în arii forestiere protejate.
Tentativa se pedepseşte.

următoarele împrejurări:
a) de două sau mai multe persoane
împreună;
b) de o persoană având asupra sa o armă
sau substanţe chimice periculoase;
c) în timpul nopţii;
d) în arii forestiere protejate.
(5) Tentativa se pedepseşte.
Deputat: Ilie Neacşu � PRM

30. 28. Litera a) a aliniatului (1) din
articolul 33 va avea au următorul
cuprins:
�a) Refuzul proprietarilor sau al altor
deţinători de păduri de a întocmi
amenajamente silvice, conform
obligaţiei prevăzute la articolul 8
aliniatul (1) litera a), cu amendă de la
1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru
persoane fizice şi de la 10.000.000 lei
la 30.000.000 lei pentru persoane
juridice.�

Pct. 28 devine pct. 25,  iar litera a) a alin.
(1) al art. 33 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�a) Refuzul proprietarilor sau al altor
deţinători de păduri de a întocmi
amenajamente silvice, conform obligaţiei
prevăzute la articolul 8 aliniatul (1) litera
a), cu amendă de la 400 000 lei la
2.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la
2.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru
persoane juridice.�
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD
Deputat: Alexandru Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader � PD

Prin renumerotare.
Dublarea amenzilor este
suficientă.
Legea nr. 141/2000 a fost
publicată în 24.01.2000.
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31. 29. Litera b) a aliniatului (1) din
articolul 33 va avea următorul cuprins:
�b) Neasigurarea pazei pădurilor de
către persoanele fizice deţinătoare, cu
amendă de la 2.000.000 lei la
5.000.000 lei şi neasigurarea
administrării prin structuri silvice
autorizate a pădurilor, aparţinând
persoanelor juridice, cu amendă de la
20.000.000 la 50.000.000 lei

Pct. 29 devine pct 26, iar litera �b� a alin.
(1) al art. 33 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�b) Neasigurarea pazei pădurilor de către
persoanele fizice deţinătoare, cu amendă de
la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei şi
neasigurarea administrării prin structuri
silvice autorizate a pădurilor, aparţinând
persoanelor juridice, cu amendă de la
10.000.000 lei la 20.000.000 lei
Deputat: Neacşu Ilie � PRM
Deputat: Ştefan Popescu Bejat � PD

Prin renumerotare.
Dublarea amenzilor este
suficientă.
Legea nr. 141/2000 a fost
publicată în 24.01.2000.

32. 30. Litera c) a aliniatului (1) din
articolul 33 va avea următorul cuprins:
�c) Refuzul proprietarilor sau al altor
deţinători de păduri de a se executa
lucrările de prevenirea şi combatere a
dăunătorilor şi bolilor pădurilor,
conform dispoziţiei articolul 8 alin. (1)
litera c), sau de a executa lucrările de
îngrijire a arboretelor, prevăzute la
articolul 8 alin. (1) litera g), cu amendă
de la 5.000.000  la 25.000.000 lei.�

Pct. 30 devine pct. 27, iar litera c) a alin.
(1) al art. 33 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�c) Refuzul proprietarilor sau al altor
deţinători de păduri de a se executa
lucrările de prevenirea şi combatere a
dăunătorilor şi bolilor pădurilor, conform
dispoziţiei articolul 8 alin. (1) litera c), sau
de a executa lucrările de îngrijire a
arboretelor, prevăzute la articolul 8 alin.
(1) litera g), cu amendă de la 5.000.000  la
25.000.000 lei.�

Prin renumerotare.

33. 31. Articolul 35 va avea următorul
cuprins:
�Constatarea infracţiunilor prevăzute al

Pct. 31 devine pct. 28, iar art. 35 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
�Constatarea infracţiunilor prevăzute la art.

Prin renumerotare.
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art. 30-32 şi a contravenţiilor prevăzute
la art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr.
96/1998 republicată se face de către
personalul silvic prevăzut la art. 105
din Legea nr. 26/1996 � Codul silvic şi
de către personalul silvic din structurile
silvice nou înfiinţate, precum şi de
către organele de cercetare penală � în
cazul infracţiunilor � şi de către primari
� în cazul contravenţiilor.�

30-32 şi a contravenţiilor prevăzute la art.
33 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998
republicată se face de către personalul
silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr.
26/1996 � Codul silvic şi de către
personalul silvic din structurile silvice nou
înfiinţate, precum şi de către organele de
cercetare penală � în cazul infracţiunilor �
şi de către primari � în cazul
contravenţiilor.�

34. După pct. 29 se introduc două puncte noi,
pct. 291 şi 292 cu următorul cuprins:
�291 Art. 391 În înţelesul prezentei
ordonanţe, prin structuri silvice private
sau de stat, considerate în ansamblul lor,
se înţelege: cantoane, brigăzi, districte şi
ocoale silvice.�
Deputat: Mihai Nicolescu � PDSR

Prin transfer şi modificare.

35. �292 Art. 392 Structurile silvice private,
similare cu cele de stat, legal constituite,
precum şi personalul silvic angajat vor fi
autorizate de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură,
în termen de 60 de zile de la depunerea
documentelor necesare autorizării.�
Grupul parlamentar UDMR
Deputat: Nicolescu Mihai � PDSR

Pentru asigurarea gospodăririi
pădurilor private în regim
silvic, structurile silvice
proprii trebuie autorizate în
mod operativ.



0. 1. 2. 3.

24

36. După Art. I se introduce un art. nou, Art.
II, cu următorul cuprins:
�Art. II Autoritatea publică centrală
care răspunde de silvicultură va stabili,
în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe,
suprafeţele maxime care pot fi defrişate
pentru realizarea obiectivelor prevăzute
la art. 23 alin. (1) lit. b), c) şi d).�
Deputat: Ilie Neacşu � PRM

Pentru o precizare clară a
termenului.

37. Art. II. Ordonanţa 96/1998 aprobată
prin Legea nr. 141/1999 cu
modificările şi completările aduse prin
prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial, dându-se textelor o
nouă numerotare.�

Art. II devine Art. III :
Art. III. Ordonanţa 96/1998 aprobată prin
Legea nr. 141/1999 cu modificările şi
completările aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul Oficial, dându-se
textelor o nouă numerotare.�

Prin renumerotare.

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(text iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare
1.Argumente pentru susţinerea
amendamentului.
2. Argumente pentru
respingerea amendamentului.

0. 1. 2. 3.
1. 1. Litera �a� a alineatului (1) din 1. Lit.a) a alin.(1) al art.8 se modifică şi va 1. În categoria celor care au
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articolul 8 va avea următorul cuprins:
�a) să elaboreze amenajamentele
silvice pentru pădurile pe care le deţin,
prin unităţi specializate, autorizate în
acest scop de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură.
Costul acestor lucrări se suportă de
proprietari, în cazul persoanelor
juridice şi de administrator în cazul
pădurilor statului. Pentru pădurile cu
suprafeţe mai mici de 20 ha, aparţinând
persoanelor fizice, se întocmesc de
unităţi specializate, extrase sumare din
amenajamente silvice al căror conţinut
se va preciza prin normele tehnice de
amenajare.�

avea următorul cuprins:
�Art.8 (1)
a) să elaboreze amenajamentele silvice
pentru pădurile pe care le deţin, prin unităţi
specializate, autorizate în acest scop de
autoritatea publică centrală care răspunde
de silvicultură. Costul acestor lucrări se
suportă de proprietari, în cazul persoanelor
juridice şi de administratori în cazul
pădurilor statului. Pentru pădurile cu
suprafeţe mai mici de 20 hectare,
aparţinând persoanelor fizice precum şi
unităţilor de cult, unităţilor de
învăţământ, se întocmesc de unităţi
specializate, extrase sumare din
amenajamentele silvice al căror conţinut se
va preciza prin normele tehnice de
amenajare.
În cazul în care, proprietarii menţionaţi
mai sus optează pentru o unitate
specializată de stat, extrasele se
întocmesc în mod gratuit. Elaborarea
amenajamentelor silvice noi se va face
numai după expirarea celor în vigoare.�
Grupul parlamentar UDMR.

obligaţia să întocmescă numai
extrase sumare din
amenajamentele silvice trebuie
să fie incluse şi unităţile de
cult şi de învăţământ. Pentru
aceşti proprietari, având în
vedere mărimea relativ redusă
a suprafeţelor de păduri, costul
acestor lucrări, dacă lucrările
au fost efectuate de unitatea
specializată de stat, trebuie să
fie suportat de acesta.
2. Textul Ordonanţei
Guvernului nr.96/1998 este
armonizat şi cu legislaţia în
vigoare .

2. 1. Litera �a� a alineatului (1) din
articolul 8 va avea următorul cuprins:

1. Lit. a) a alin. (1) al art. 8 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

1. Legea nr.1/2000 specifică
limita maximă pe care pot să o
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�a) să elaboreze amenajamentele
silvice pentru pădurile pe care le deţin,
prin unităţi specializate, autorizate în
acest scop de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură.
Costul acestor lucrări se suportă de
proprietari, în cazul persoanelor
juridice şi de administrator în cazul
pădurilor statului. Pentru pădurile cu
suprafeţe mai mici de 20 ha, aparţinând
persoanelor fizice, se întocmesc de
unităţi specializate, extrase sumare din
amenajamente silvice al căror conţinut
se va preciza prin normele tehnice de
amenajare.�

�a) să elaboreze amenajamentele silvice
pentru pădurile pe care le deţin, prin unităţi
specializate, autorizate în acest scop de
autoritatea publică centrală care răspunde
de silvicultură. Costul acestor lucrări se
suportă de proprietari, în cazul persoanelor
juridice şi de administrator în cazul
pădurilor statului. Pentru pădurile cu
suprafeţe mai mici de 10 ha, aparţinând
persoanelor fizice, se întocmesc de unităţi
specializate, extrase sumare din
amenajamente silvice al căror conţinut se
va preciza prin normele tehnice de
amenajare.�
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

primească prin retrocedare �
persoanele fizice.
2. Textul Ordonanţei
Guvernului nr.96/1998 este
armonizat şi cu legislaţia în
vigoare .

3. 2. Litera �b� a aliniatului (1) din
articolul 8 va avea următorul curpins:
�b) să asigure paza pădurilor, în
vederea prevenirii tăierilor ilegale,
distrugerii sau degradării vegetaţiei
forestiere, păşunatul abuziv,
braconajului şi a altor fapte
infracţionale sau contravenţionale.
Proprietarii de păduri menţionaţi la art.
12, alin. (1) vor asigura paza prin

2. Lit. (b) a alin. (1) al art. 8 se modifică şi
va avea următorul curpins:
�b) să asigure paza pădurilor, în vederea
prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau
degradării vegetaţiei forestiere, păşunatul
abuziv, braconajului şi a altor fapte
infracţionale sau contravenţionale.
Proprietarii de păduri menţionaţi la art. 12,
alin. (1) vor asigura paza prin structurile
silvice de administrare, de stat sau private.

1. Se elimină sintagma �după
caz� deoarece art.12 alin.1 va
suporta o formulare care va
duce la inutilitatea specificării
�după caz�.
2. Textul art.12 alin.1 nu a
suportat modificarea.
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structurile silvice de administrare, de
stat sau private, după caz. Neasigurarea
pazei prin structurile silvice autorizate
atrage răspunderea contravenţională.�

Neasigurarea pazei prin structurile silvice
autorizate atrage răspunderea
contravenţională.�
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

4. 3. Litera �h� a aliniatului (1) din
articolul 8 va avea următorul cuprins:
�h) Să execute tăieri de arbori numai
după punerea în valoare şi
inventarierea acestora şi eliberarea
documentelor specifice, de către
personalul silvic autorizat.�

3. Lit. h) a alin. (1) al art. 8 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
�h) Să execute tăieri de arbori numai după
inventarierea şi punerea în valoare şi
inventarierea acestora şi eliberarea
documentelor specifice, de către personalul
silvic autorizat.�
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. În raport cu succesiunea
firească a operaţiunilor mai
întâi se face inventarierea şi
apoi actul de punere în
valoare.
2. Actul de punere în valoare
cuprinde şi inventarierea.

5. 4. Aliniatul (2) al articolului 10 va avea
următorul cuprins:
�(2) Pentru masa lemnoasă destinată a
se exploata, proprietarii sau deţinătorii
cu orice titluri de păduri întocmesc acte
de punere în valoare, în conformitate
cu normele tehnice în vigoare, cu
inventarierea prealabilă a arborilor
destinaţi tăierii de către personalul
silvic delegat să utilizeze ciocanul
silvic de marcat.�

Se elimină.
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Este mai complet în art.10
alin.2 din Ordonanţa
Guvernului nr.96/1998.
2. Textul legislativ modificat
este clar şi fluent.
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6. 6. La articolul 11 se introduc aliniatele
(3) şi (4) cu următorul cuprins:
� (3) Din fondul forestier proprietate
publică a statului se poate reţine un
volum de lemn reprezentând până la 30
procente din volumul destinat anual
agenţilor economici, care face obiectul
unor convenţii, cu agenţi economici
sau investitori străini, privind vânzarea
de lemn pe termen lung, pe bază de
licitaţie publică, conform
reglementărilor stabilite de autoritatea
publică centrală care răspunde de
silvicultură.
(4) Volumul de lemn, care face
obiectul contravenţiilor pe termen lung,
se stabileşte în funcţie de mărimea
posibilităţilor pădurilor iar în perioada
de aplicare a amenajamentelor se
estimează pe o durată de cel mult egală
cu numărul de ani rămaşi din perioada
de aplicare a amenajamentului în
vigoare la data încheierii convenţiei şi
ţinând cont de volumul de lemn
recoltat efectiv în perioada respectivă.

6. La art.11 noile alineate (3), (4) şi (5) vor
avea următorul cuprins:
�(3) Volumul de masă lemnoasă pe picior,
proprietate publică a statului, destinat anual
a fi vândut agenţilor economici, persoane
juridice române, poate face obiectul unor
convenţii întocmite pe bază contractuale
privind executarea lucrărilor în regim
silvic, cu agenţi economici sau investitori
străini. Masa lemnoasă exploatată conform
convenţiei va fi scoasă la marginea
drumului forestier, în locuri special
amenajate, pe sortimente, şi vândută de
Regia Naţională a Pădurilor prin licitaţie,
direct sau prin sistem bursier.
  (4) Agenţii economici sau investitorii
străini respectivi vor fi autorizaţi pentru a
executa toate lucrările în regim silvic, care
se impun, pe întreaga durată a convenţiilor
care nu vor depăşi durata de aplicare a
amenajamentului respectiv.
   (5) Începând cu 1 ianuarie 2003, Regia
Naţională a Pădurilor, prin filialele sale
teritoriale, nu va amai avea voie să
exploateze şi să prelucreze masă lemnoasă
în vederea comercializării. Până la data
respectivă toate activele şi mijloacele fixe

1. Numai în acest mod se va
realiza o valorificare mai
eficientă a masei lemnoase,
dispărând şi discriminarea
impusă prin sistem de regia
Naţională a Pădurilor.
2. Pentru a înlătura modul
preferenţial de gospodărire a
volumului de masă lemnoasă
din fondul forestier proprietate
publică a statului.
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destinate acestor activităţi vor fi vândute,
cu respectarea prevederilor legale,
fondurile respective făcându-se venit la
buget.�
Deputat: Ioan Bivolaru - PDSR

7. 7. Alineatul (1) al articolului 12 va
avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi
municipiilor se administrează prin
structurile silvice de stat, iar pădurile
care aparţin foştilor composesori,
moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai
acestora, se administrează de către
proprietari, prin structurile silvice
proprii, similare cu cele de stat sau la
cerere, pe bază contractuală, prin
structurile silvice de stat existente.
Pentru gestionarea pădurilor prin
structurile silvice proprii, deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal
de specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.

7. Alin. (1) al art. 12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.12 (1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor,
municipiilor,foştilor composesori, moşneni
şi răzeşi sau moştenitori ai acestora se
administrează de către proprietari, prin
structurile silvice proprii, similare cu cele
de stat prin asociere liber consimţită sau
la cerere pe bază contractuală cu
structurile silvice de stat. Structurile
silvice proprii trebuie să conţină în mod
obligatoriu personal de specialitate
silvică angajat în baza legislaţiei în
vigoare�.
Deputat: Constantin Selagea - PDSR

1. Proprietate este apărată de
Constituţie, iar proprietarul
este cel care decide asupra
proprietăţii. Hotărârea privind
modul de administrare a
proprietăţii comunelor,
oraşelor şi a municipiilor este,
conform legislaţiei, în
competenţa consiliilor locale,
a unităţilot administrativ
teritoriale existente.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.

8. 7. Alineatul (1) al articolului 12 va
avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi

7. Alin. (1) al art. 12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art. 12 (1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi

1. Pentru crearea unei
autonomii reale a
administraţiei publice locale,
este necesar ca organismele
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municipiilor se administrează prin
structurile silvice de stat, iar pădurile
care aparţin foştilor composesori,
moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai
acestora, se administrează de către
proprietari, prin structurile silvice
proprii, similare cu cele de stat sau la
cerere, pe bază contractuală, prin
structurile silvice de stat existente.
Pentru gestionarea pădurilor prin
structurile silvice proprii, deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal
de specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.

municipiilor se administrează prin
structurile silvice de stat, iar pădurile care
aparţin foştilor composesori, moşneni şi
răzeşi sau moştenitori ai acestora, se
administrează de către proprietari, prin
structurile silvice proprii, similare cu cele
de stat sau la cerere, pe bază contractuală,
prin structurile silvice de stat existente,
precum şi prin unităţi specializate,
autorizate de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură.
Pentru gestionarea pădurilor deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal de
specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

acesteia să aibă posibilitate de
decizie, cu respectarea
regimului silvic, asupra
modalităţii de administrare.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.

9. 7. Alineatul (1) al articolului 12 va
avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi
municipiilor se administrează prin
structurile silvice de stat, iar pădurile
care aparţin foştilor composesori,
moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai
acestora, se administrează de către

7. Alin. (1) al art.12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.12 (1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi
municipiilor se administrează prin
structurile silvice de stat sau private, iar
pădurile care aparţin foştilor composesori,
moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai
acestora, se administrează de către

1.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.
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proprietari, prin structurile silvice
proprii, similare cu cele de stat sau la
cerere, pe bază contractuală, prin
structurile silvice de stat existente.
Pentru gestionarea pădurilor prin
structurile silvice proprii, deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal
de specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.

proprietari, prin structurile silvice private
sau de stat, la cerere, create conform
legii. Pentru gestionarea pădurilor prin
structurile silvice proprii, deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal de
specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.
Deputat: V. Gheorghe � PNL
Deputat: C. Micula - PNL

10. 7. Alineatul (1) al articolului 12 va
avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi
municipiilor se administrează prin
structurile silvice de stat, iar pădurile
care aparţin foştilor composesori,
moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai
acestora, se administrează de către
proprietari, prin structurile silvice
proprii, similare cu cele de stat sau la
cerere, pe bază contractuală, prin
structurile silvice de stat existente.
Pentru gestionarea pădurilor prin
structurile silvice proprii, deţinătorii
menţionaţi mai sus angajează personal
de specialitate, autorizat în condiţiile
prezentei ordonanţe�.

7. Alin.(1) al art.12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.12 (1) Pădurile proprietate publică,
aparţinând comunelor, oraşelor şi
municipiilor precum şi cele proprietate
privată indiviză aparţinând foştilor
composesori, moşneni şi răzeşi precum şi
persoanelor aparţinân altor forme
asociative conform prevederilor legale
sau moştenitorilor acestora, se
administrează de către proprietari prin
structuri silvice proprii, similare cu cele ale
statului sau la cerere prin structuri silvice
de stat existente, pe baza unor contracte
convenite între părţi.  Pentru gestionarea
pădurilor prin structurile silvice proprii,
deţinătorii menţionaţi mai sus angajează
personal de specialitate, autorizat în

1. Se susţine tratament identic
în privinţa posibilităţilor de
administrare pentru toţi
proprietarii.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.
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condiţiile prezentei ordonanţe�.
Grupul parlamentar UDMR

11. 8. La  art. 12 se introduc alineatele (3)
şi (4) cu următorul cuprins:
�(3) În scopul asigurării continuităţii
modului de gospodărire durabilă a
pădurilor se menţin actualele unităţi
teritoriale amenajistice şi gruparea lor
pe actualele unităţi silvice teritoriale
administrative.�

Se elimină.
Deputat: Alex. Pereş - PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Menţiunea, modificarea
actualelor unităţi teritoriale
amenajistice sau gruparea lor
se face prin norme specifice
elaborate de autoritatea
publică centrală care răspunde
de silvicultură.
2. Pentru garanţia gestionării.

12. 8. La  art. 12 se introduc alineatele (3)
şi (4) cu următorul cuprins:
�(3) În scopul asigurării continuităţii
modului de gospodărire durabilă a
pădurilor se menţin actualele unităţi
teritoriale amenajistice şi gruparea lor
pe actualele unităţi silvice teritoriale
administrative.�

Se elimină.
Deputat: V. Gheorghe � PNL
Deputat: C. Micula - PNL

1.
2. Pentru garanţia gestionării.

13. �Art.12 (3) În scopul asigurării
continuităţii modului de gospodărire
durabilă a pădurilor se menţin actualele
unităţi teritoriale amenajistice şi
gruparea lor pe actualele unităţi silvice
teritoriale administrative.�

Se elimină.
Grupul parlamentar UDMR.

1. Contravine obţiunii de a
organiza structuri silvice
proprii.
2. Pentru garanţia gestionării.

14. 7. �Art.12 (4) Pentru crearea
structurilor silvice proprii, similare cu
cele de stat, se va acorda prioritate

7. Alin.(4) al art.12 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.12 (4) Pentru crearea structurilor

1. Dreptul de angajare a
personalului revine
proprietarului.
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peronalului silvic care a avut şi până la
schimbarea formei de proprietate
atribuţii în administrarea şi
gospodărirea pădurilor. Pentru
ocuparea posturilor vacante, perosnalul
silvic va fi angajat în urma unei selecţii
pe criterii profesionale.�

silvice proprii, similare cu cele de stat, se
va acorda prioritate peronalului silvic care
a avut şi până la schimbarea formei de
proprietate atribuţii în administrarea şi
gospodărirea pădurilor. Pentru ocuparea
posturilor vacante, perosnalul silvic va fi
angajat  de proprietar prin concurs,
având la bază criterii profesionale.�
Grupul parlamentar UDMR.

2. Textul iniţial permite
angajarea personalului de
către proprietar.

15. 8. La  art. 12 se introduc alineatele (3)
şi (4) cu următorul cuprins:
�(3) În scopul asigurării continuităţii
modului de gospodărire durabilă a
pădurilor se menţin actualele unităţi
teritoriale amenajistice şi gruparea lor
pe actualele unităţi silvice teritoriale
administrative.�
(4) Pentru crearea structurilor silvice
proprii, similare cu cele de stat, se va
acorda prioritate peronalului silvic care
a avut şi până la schimbarea formei de
proprietate atribuţii în administrarea şi
gospodărirea pădurilor. Pentru
ocuparea posturilor vacante, perosnalul
silvic va fi angajat în urma unei selecţii
pe criterii profesionale.�

8. Alin. (3) şi (4) ale art.12 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
�Art.12 (3) În scopul asigurării
continuităţii modului de gospodărire
durabilă a pădurilor se menţin actualele
unităţi teritoriale amenajistice şi gruparea
lor pe actualele unităţi silvice teritoriale
administrative.�
(4) Pentru crearea structurilor silvice
proprii, similare cu cele de stat personalul
de specialitate se va angaja conform
regulamentului propriu, iar funcţiile
principale vor fi ocupate de personal de
specialitate, prin concurs, fără a se
restricţiona participarea personalului
silvic disponibilizat din structurile de
stat.�
Deputat: Constantin Selagea - PDSR

1. Dreptul proprietarului de a
se asocia conform legislaţiei în
vigoare şi a dispune de forma
juridică aleasă, de a întocmi
propriul regulament, selecţia
personalului pe criterii
profesionale şi conduită
morală în interesul respectării
regimului silvic şi apărării
proprietăţii.
2. Dispoziţiile cuprinse în
alineatul iniţial sunt mai clare
şi fluente.
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16. 9. Articolul 13 va avea următorul
cuprins:
�În condiţiile menţinerii unităţilor
silvice teritoriale administrative şi a
celor teritoriale amenajistice,
modalităţile concrete de gospodărire a
pădurilor, repartizarea resurselor
materiale cuvenite persoanelor  fizice şi
juridice pentru pădurile pe care le au în
proprietate, precum şi obligaţiile
acestora se reglementează  prin
regulament aprobat prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură, în termen de 60 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.�

Se elimină.
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Este bine reglementat în
art.13 alin.1 � 4 şi art.14 din
Ordonanţa Guvernului
nr.96/1998.
2. Guvernul reglementează
activitatea din domeniul
silviculturii prin hotărâri,
respectând legislaţia în
vigoare.

17. 9. Articolul 13 va avea următorul
cuprins:
�În condiţiile menţinerii unităţilor
silvice teritoriale administrative şi a
celor teritoriale amenajistice,
modalităţile concrete de gospodărire a
pădurilor, repartizarea resurselor
materiale cuvenite persoanelor  fizice şi
juridice pentru pădurile pe care le au în
proprietate, precum şi obligaţiile
acestora se reglementează  prin

Se elimină.
Deputat: V. Gheorghe � PNL
Deputat: C. Micula - PNL

1.
2. Guvernul reglementează
activitatea din domeniul
silviculturii prin hotărâri,
respectând legislaţia în
vigoare.



0. 1. 2. 3.

35

regulament aprobat prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură, în termen de 60 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi.�

18. Art.13 �În condiţiile menţinerii
unităţilor silvice teritoriale
administrative şi a celor teritoriale
amenajistice, modalităţile concrete de
gospodărire a pădurilor, repartizarea
resurselor materiale cuvenite
persoanelor  fizice şi juridice pentru
pădurile pe care le au în proprietate,
precum şi obligaţiile acestora se
reglementează  prin regulament aprobat
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, în termen
de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.�

Se elimină.
Grupul parlamentar UDMR.

1. Contravine posibilităţii de
negociere, între proprietari şi
eventual administrator, a
condiţiilor de gospodărire a
pădurilor. Condiţiile de
organizare a structurilor
silvice proprii trebuie să
rămână stabilite prin lege şi nu
prin alte acte normative
inferioare.
2. Guvernul reglementează
activitatea din domeniul
silviculturii prin hotărâri,
respectând legislaţia în
vigoare.

19. 10.Alineatul (1) al articolului 14 va
avea următorul cuprins:
�(1) Proprietarii de păduri care fac
obiectul prezentei secţiuni îşi pot
gospodări pădurile ce la aparţin, pe
bază contractuală, în condiţiile art. 12
alin. (3), prin Regia Naţională a

Se elimină.
Deputat: V. Gheorghe � PNL
Deputat: C. Micula - PNL

1.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.
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Pădurilor.�
20. 10.Alineatul (1) al articolului 14 va

avea următorul cuprins:
�(1) Proprietarii de păduri care fac
obiectul prezentei secţiuni îşi pot
gospodări pădurile ce la aparţin, pe
bază contractuală, în condiţiile art. 12
alin. (3), prin Regia Naţională a
Pădurilor.�

Se elimină.
Grupul parlamentar UDMR.

1. Contravine opţiunii de a
organiza structuri silvice
proprii.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.

21 10.Alineatul (1) al articolului 14 va
avea următorul cuprins:
�(1) Proprietarii de păduri care fac
obiectul prezentei secţiuni îşi pot
gospodări pădurile ce la aparţin, pe
bază contractuală, în condiţiile art. 12
alin. (3), prin Regia Naţională a
Pădurilor.�

Se elimină.
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Modalitatea �gospodăririi�
este reglementată în art.12
alin.1 conform
amendamentului Grupului PD.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.

22. 11. Litera �b� a alineatului (2) din
articolul 14 va avea următorul cuprins:
�b) Obligaţiile Regiei Naţionale a
Pădurilor de a asigura paza pădurilor şi
de a executa lucrările tehnice silvice de
îngrijire, combatere a dăunătorilor,
punere în valoare a masei lemnoase,
exploatare a resurselor şi de regenerare
a arboretelor, în conformitate cu
regimul silvic.�

11. Lit.b) a alin.(2) al art.14 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
�Art.14 (2):
b) Prin contractul încheiat între părţi se
stabilesc drepturile şi obligaţiile
proprietarilor de păduri, ale Regiei
Naţionale a Pădurilor şi a unităţilor
specializate, autorizate de autoritatea
publică centrală care răspunde de
silvicultură.�

1. Relaţia contractuală trebuie
să se refere la toate părţile
posibile.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.
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Grupul parlamentar UDMR.
23. 11. Litera �b� a alineatului (2) din

articolul 14 va avea următorul cuprins:
�b) Obligaţiile Regiei Naţionale a
Pădurilor de a asigura paza pădurilor şi
de a executa lucrările tehnice silvice de
îngrijire, combatere a dăunătorilor,
punere în valoare a masei lemnoase,
exploatare a resurselor şi de regenerare
a arboretelor, în conformitate cu
regimul silvic.�

Se elimină.
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Este mai complet
reglementat în Ordonanţa
Guvernului nr.96/1998 art.14
alin.2 lit.b) � nu se referă
numai la RNP ci şi la unităţi
specializate autorizate de
autoritatea publică centrală
care răspunde de silvicultură.
2. Pădurile proprietate publică
au fost administrate prin
structurile silvice de stat şi
înainte de anul 1948.

24. 12. Articolul 15 alin. (1), (2) şi (3) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate privată
aparţinând persoanelor fizice sunt
supuse regimului silvic. Proprietarii
acestor păduri au obligaţia să asigure
paza lor şi să execute lucrările necesare
impuse de regimul silvic, prin mijloace
proprii.�

12. Alin.(1) al art.15 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.15 (1) Pădurile proprietate privată
aparţinând persoanelor fizice sunt supuse
regimului silvic. Proprietarii acestor păduri
au obligaţia să asigure paza lor şi să
execute lucrările necesare impuse de
regimul silvic, prin mijloace proprii, prin
unităţi specializate autorizate de
autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură sau prin
unităţile teritoriale ale Regiei Naţionale
a Pădurilor.�
Deputat: Alex. Pereş � PD

1. Formulare mai completă.
2. Prevederile sunt cuprinse la
alin.2 din textul iniţial.
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Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

25. 12. Articolul 15 alin. (1), (2) şi (3) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
�(1) Pădurile proprietate privată
aparţinând persoanelor fizice sunt
supuse regimului silvic. Proprietarii
acestor păduri au obligaţia să asigure
paza lor şi să execute lucrările necesare
impuse de regimul silvic, prin mijloace
proprii.�

12. Art.15 alin. (1) se propune menţinerea
textului iniţial din Ordonanţa nr.96/1998,
republicată.
Grupul parlamentar UDMR.

1. Se susţine posibilitatea
optării proprietarilor de
păduri, între a executa
lucrările impuse de regimul
silvic prin mijloace proprii,
sau prin unităţi specializate.
2. Prevederile sunt cuprinse în
textul iniţial aprobat.

26. 12. �Art.15 (2) În situaţia în care
proprietarii de păduri nu îşi pot
îndeplini, în mod individual, obligaţiile
prevăzute la alin. (1), aceştia îşi vor
gospodări pădurile pe bază contractuală
prin structurile silvice private sau de
stat, în care sens se pot constitui, în
prealabil, în asociaţii cu personalitate
juridică.�

Se elimină.
Deputat: Alex Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Exprimare mai corectă în
Ordonanţa Guvernului
nr.96/1998 art.15 alin.2
2. Textul admis este mai clar
şi fluent faţă de cel din
Ordonanţa Guvernului
nr.96/1998.

27. 12. �Art.15 (3) Pe tot parcursul acestei
legi, structurile silvice private sau de
stat sunt definite, în întregul lor, de :
cantoane, brigăzi, districte şi ocoale
silvice.�

12. Alin. (3) al art.15 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�Art.15 (3) Pe tot parcursul acestei legi,
structurile silvice private sau de stat sunt
definite, în întregul lor, de : cantoane,
brigăzi, districte şi ocoale silvice. În cazul
în care se vor forma ocoale silvice cu

1. Structurile silvice se pot
organiza în funcţie de
suprafaţa disponibilă, care nu
permite în toate cazurile
crearea structurii complete,
dar permite realizarea
condiţiilor profesionale.
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suprafeţe mai mici decât cea prevăzută
în prezenta ordonanţă, formarea de
brigăzi şi districte nu este obligatorie�
Grupul parlamentar UDMR.

2. Textul a fost reformulat la
art.391.

28. 13. Alineatul (1) al articolului 16 va
avea următorul cuprins:

�Art.16 (1) Administrarea pădurilor
proprietate privată aparţinând parohiilor,
schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de
învăţământ sau altor persoane juridice,
se face de către aceştia cu personal
silvic specializat, în vederea respectării
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)�

13. Alin. (1) al art.16 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�Art.16  (1) Administrarea pădurilor
proprietate privată aparţinând parohiilor,
schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de
învăţământ sau altor persoane juridice, se
face de către aceştia cu personal silvic
specializat, în vederea respectării
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) sau
la cerere, prin contractarea acestor
obligaţii cu Regia Naţională a
Pădurilor.�
Deputat: V. Gheorghe � PNL
Deputat: C. Micula - PNL

1.
2. Prevederi cuprinse la alin.3

29. 14. Alineatul (3) al articolului 16 va
avea următorul cuprins:
�Art.16 (3) Proprietarii de păduri, care
fac obiectul prezentei secţiuni, pot
solicita ca pădurile ce le aparţin să fie
administrate pe bază contractuală de
structurile silvice de stat sau private, în
condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1)
şi (2), art. 13 şi art. 14, completate de

14. Alin. (3) al art.16 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�Art.16 (3) Proprietarii de păduri, care fac
obiectul prezentei secţiuni, pot solicita ca
pădurile ce le aparţin să fie administrate pe
bază contractuală de structurile silvice de
stat sau private, autorizate de autoritatea
publică centrală care răspunde de
silvicultură, în condiţiile prevăzute la

1. Pentru conciziunea şi
claritatea textului.
2. Prevedere cuprinsă în
Ordonanţa Guvernului
nr.96/1998.
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prevederi specifice, convenite de
părţile contractante.�

art.14, completate cu alte prevederi
specifice, convenite de părţile
contractante.�
Grupul parlamentar UDMR.

30. 14. Alineatul (3) al articolului 16 va
avea următorul cuprins:
�Art.16 (3) Proprietarii de păduri, care
fac obiectul prezentei secţiuni, pot
solicita ca pădurile ce le aparţin să fie
administrate pe bază contractuală de
structurile silvice de stat sau private, în
condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1)
şi (2), art. 13 şi art. 14, completate de
prevederi specifice, convenite de
părţile contractante.�

Se elimină.
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Este mai corectă redactarea
în Ordonanţa Guvernului
nr.96/1998 art.16 alin.3
2. Forma votată exprimă
precizia şi claritatea
dispoziţiilor.

31. 15. Alineatul (2) al articolului 17 va
avea următorul cuprins:
�Art.17 (2) Contractele prevăzute la
alin. (1) se încheie în formă autentică la
birourile notariale, taxele şi
comisioanele suportându-se de
structurile silvice care administrează
pădurile respective. Aceste contracte se
înregistrează la inspectoratele
teritoriale de regim silvic şi cinegetic,
instituţii definite conform art. 19 şi art.
21 în a căror rază teritorială se află

Se elimină.
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Este bine precizat în
Ordonanţa Guvernului
nr.96/1998, - fără imixtiune în
fondul cinegetic � reglementat
prin Legea nr.103/1996.
2. Prin Hotărârea Guvernului
nr.12/2001 s-au înfiinţat
inspectoratele teritoriale de
regim silvic şi cinegetic. Cele
10 oficii cinegetice şi 7
inspectorate silvice s-au unit.
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fondul forestier.�
32. 16. Aliniatul (3) al articolului 17 va

avea următorul cuprins:
�Art.17 (3) Rezilierea contractului din
iniţiativa unei părţi se soluţionează
conform legislaţiei civile şi în
condiţiile administrării pădurilor, în
continuare, în regim silvic, prin
structuri silvice autorizate.�

16. Alin. (3) al art. 17se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�Art.17 (3) Rezilierea contractului din
iniţiativa unei părţi se soluţionează
conform legislaţiei civile.�
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Administrarea pădurilor şi
în aceste condiţii se face prin
structuri silvice autorizate pe
baza Ordonanţei Guvernului
nr.96/1998 conform art.6 şi 7.
2. Pentru a asigura caracterul
obligatoriu a dispoziţiei.

33. 17. După articolul 17 se introduce un
articol nou cu următorul cuprins:
� Art. 171  Până la retrocedarea unor
terenuri forestiere din administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor, în
proprietatea publică a unităţilor
administrativ teritoriale sau în
proprietatea privată, respectiv până la
punerea în posesie conform
prevederilor Legii 1/2000, Regia
Naţională a Pădurilor are obligaţia să
execute lucrările tehnice silvice
conform prevederilor amenajamentelor
silvice şi reglementărilor impuse de
regimul silvic, acordând proprietarilor
beneficiul rezultat din valorificarea
masei lemnoase respective.�

17. Art.171 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art. 171  Până la retrocedarea unor
terenuri forestiere din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor, în proprietatea
publică a unităţilor administrativ teritoriale
sau în proprietatea privată, respectiv până
la punerea în posesie conform prevederilor
Legii 1/2000, Regia Naţională a Pădurilor
are obligaţia să execute lucrările tehnice
silvice conform prevederilor
amenajamentelor silvice şi reglementărilor
impuse de regimul silvic, acordând
proprietarilor contravaloarea masei
lemnoase vândute conform contractului
cu beneficiarul din care se reţin
cheltuielile privind punerea în valoare
(cotă parte studiu de amenajament),

1. Evitarea reconstituirii
dreptului de proprietate asupra
unor suprafeţe de pe care masa
lemnoasă a fost valorificată şi
viitorul proprietar nu mai are
posibilitatea de realizare a
veniturilor necesare
administrării în bune condiţii a
fondului forestier.
2. Reconstituirea dreptului de
proprietate pe terenurile
forestiere defrişate se
exceptează de la reconstituire
conform prevederilor Legii
nr.1/2000.
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cheltuielile cu licitaţia şi vânzarea, dar
care nu pot depăşi 15% din suma
contractului. Încasarea în termen revine
R.N.P., iar nerespectarea termenului de
încasare atrage după sine sancţiunile
prevăzute în contractele cu beneficiarii.�
Deputat: Constantin Selagea - PDSR

34 17. După articolul 17 se introduce un
articol nou cu următorul cuprins:
� Art. 171  Până la retrocedarea unor
terenuri forestiere din administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor, în
proprietatea publică a unităţilor
administrativ teritoriale sau în
proprietatea privată, respectiv până la
punerea în posesie conform
prevederilor Legii 1/2000, Regia
Naţională a Pădurilor are obligaţia să
execute lucrările tehnice silvice
conform prevederilor amenajamentelor
silvice şi reglementărilor impuse de
regimul silvic, acordând proprietarilor
beneficiul rezultat din valorificarea
masei lemnoase respective.�

17. Art.171 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Art.171  Până la punerea în posesie a
terenurilor forestiere, conform
prevederilor Legii nr.1/2000, RNP are
obligaţia să execute lucrările tehnice
silvice, conform amenajamentelor silvice
şi reglementărilor impuse de regimul
silvic.�
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Reformulare.
2. Este nedrept să nu se acorde
profitul obţinut proprietarilor
de terenuri.

35. 18. Aliniatul (1) al articolului 19 va
avea următorul cuprins:
�(1) Controlul respectării regimului

18. Alin. (1) al art. 19 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�Art.19 (1) Controlul respectării regimului

1. Fără �cinegetic� imixtiuni
în Legea nr.103/1996.
Ordonanţa Guvernului
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silvic pentru întregul fond forestier
naţional se exercită de autoritatea
publică centrală care răspunde de
silvicultură, precum şi prin
inspectoratele teritoriale de regim silvic
şi cinegetic, aflate în subordinea
acesteia.�

silvic pentru întregul fond forestier
naţional se exercită de autoritatea publică
centrală care răspunde de silvicultură,
precum şi prin inspectoratele teritoriale de
regim silvic, aflate în subordinea acesteia.�
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � Pd
Deputat: Mircea Toader - PD

nr.96/1998 reglementează
regimul silvic nu crează noi
instituţii.
2. Prin Hotărârea Guvernului
nr.12/2001 s-au înfiinţat
inspectoratele teritoriale de
regim silvic şi cinegetic. Cele
10 oficii cinegetice şi 7
inspectorate silvice s-au unit.

36. 19. Articolul 21 va avea următorul
cuprins:
�(1) Inspectoratele teritoriale de regim
silvic şi cinegetic se constituie la
nivelul fiecărui judeţ, dacă suprafaţa
pădurilor judeţului, potrivit art. 3 lit. a-
e); este de minim 50.000 ha.�
(2) În cazul judeţelor în care suprafaţa
pădurilor este sub limita prevăzută la
aliniatul (1), inspectoratele teritoriale
de regim silvic şi cinegetic vor fi
constituite pe raza a două sau mai
multe judeţe limitrofe, astfel încât
suprafaţa minimă a acestora să fie cea
prevăzută la alin. 1, dar nu mai mare de
150.000 ha.�

Se elimină.
Deputat: V. Gheorghe � PNL
Deputat: C. Micula - PNL

1.
2. Actul normativ trebuie să
instituie reguli necesare şi
eficiente în organizarea
inspectoratelor teritoriale.

37. �Art.21 (3) Inspectoratele teritoriale de
regim silvic şi cinegetic se constituie

19. Alin. (3) al art.21 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

1.
2. Suprafaţa minimă stabilită
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prin Hotărâre a Guvernului.� �Art.21 (3) Inspectoratele teritoriale de
regim silvic şi cinegetic se constituie prin
hotărâre a Guvernului. Suprafaţa minimă
pentru a se putea constitui un
inspectorat teritorial este de 100.000
ha.�
Deputat: V. Gheorghe � PNL
Deputat: C. Micula - PNL

în textul iniţial 50000 de ha se
referă şi la partea de sud a ţării
cu întindere de păduri mai
mică.

38. Art.21 Se elimină art.21 în redactarea din PL
85/2001.
Deputat: Alex. Pereş � Pd
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

1. Redactarea din Ordonanţa
Guvernului nr.96/1998 este
mai corectă şi mai clară.
Constituirea şi organizarea
inspectoratelor silvice
teritoriale fiind de competenţa
de reglementare a Guvernului.
2. Suprafaţa minimă stabilită
în textul iniţial 50000 de ha se
referă şi la partea de sud a ţării
cu întindere de păduri mai
mică.

39. 30. Litera c) a aliniatului (1) din
articolul 33 va avea următorul cuprins:
�c) Refuzul proprietarilor sau al altor
deţinători de păduri de a se executa
lucrările de prevenirea şi combatere a
dăunătorilor şi bolilor pădurilor,
conform dispoziţiei articolul 8 alin. (1)

30. Lit.c) a alin.(1) al art.33 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
�c) Refuzul proprietarilor sau al altor
deţinători de păduri de a se executa
lucrările de prevenirea şi combatere a
dăunătorilor şi bolilor pădurilor, conform
dispoziţiei articolul 8 alin. (1) litera c), sau

1. Dublarea amenzilor, anual,
este suficientă. Legea
nr.141/2000 de aprobare a
ordonanţei Guvernului
nr.96/1998 a fost publicată în
24 01.2000.
2. Fapta fiind foarte gravă
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litera c), sau de a executa lucrările de
îngrijire a arboretelor, prevăzute la
articolul 8 alin. (1) litera g), cu amendă
de la 5.000.000  la 25.000.000 lei.�

de a executa lucrările de îngrijire a
arboretelor, prevăzute la articolul 8 alin.
(1) litera g), cu amendă de la 1.000.000  la
10.000.000 lei.�
Deputat: Alex. Pereş � PD
Deputat: Şt. Popescu Bejat � PD
Deputat: Mircea Toader - PD

comisia a hotărât menţinerea
amenzii la nivelul din textul
iniţial.

Preşedinte,   Secretar,

                 Ilie NEACŞU                Alexandru PEREŞ

Întocmit: Experţi  parlamentari,
     Anton Păştinaru
     Aneta Barbu
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