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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2003
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond,
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003,
transmis cu adresa nr.P.L.-X272 din 27 iunie 2005 şi înregistrat sub nr.24/265/28.06.2005.
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.33/2004.
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2003 face parte din categoria legilor
organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei.
La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, domnul Viorel Marinescu, director în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţele din 19, 20 şi 21.07.2005.
Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 23 iunie 2005.
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.2 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări şi completări a proiectului de lege.
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I. Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text iniţial

Text Senat

0
1.

1
LEGE

2

pentru
modificarea
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.98/2003
____________

2.

Articol unic. – Ordonanţa de
urgenţă
nr.98 din 14
octombrie 2003 privind unele
măsuri de întărire a pazei
pădurilor
proprietatea
persoanelor fizice şi pentru
modificarea
art.31
din
Ordonanţa
Guvernului
nr.96/1998
privind
reglementarea
regimului
silvic
şi
administrarea
fondului forestier naţional,

Motivarea
amendamentelor
propuse
3
4
Pentru
Titlul legii va avea următorul
respectarea
cuprins:
normelor
de
LEGE
pentru modificarea Ordonanţei de tehnică
urgenţă a Guvernului nr.98/2003 legislativă.
privind unele măsuri de întărire a
pazei
pădurilor
proprietatea
persoanelor fizice.
Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Deputat UDMR- Atilla KELEMEN
Articol unic. –
Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.98/2003
privind unele măsuri de întărire a
pazei
pădurilor
proprietatea
persoanelor fizice, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.744 din 23 octombrie
2003, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.33/2004, se
modifică şi se completează după
cum urmează:

Pentru
respectarea
normelor
tehnică
legislativă.

de

2

0

3.

1

publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.744
din 23 octombrie 2003,
aprobată cu modificări şi
completări
prin
Legea
nr.33/2004, se modifică după
cum urmează:
1. Articolul I va avea
următorul cuprins:
Art.I – (1) Prin derogare de la
prevederile art.70 alin.(1) din
Legea nr.26/1996 – Codul
silvic, ale art.8 alin.(1) lit.b)
teza I şi ale art.15 alin.(1) din
Ordonanţa
Guvernului
nr.96/1998
privind
reglementarea regimului silvic
şi
administrarea
fondului
forestier naţional, republicată,
Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva
asigură
paza
pădurilor
proprietatea
persoanelor fizice în vederea
păstrării integrităţii, prevenirii
tăierilor ilegale, distrugerii sau
degradării vegetaţiei forestiere,
păşunatului
abuziv,
braconajului şi a altor fapte
infracţionale
sau
contravenţionale.
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Deputat UDMR - Atilla KELEMEN

__________________

1. Articolul I va avea următorul
cuprins:
Art.I – (1) Prin derogare de la
prevederile art.70 alin.(1) din Legea
nr.26/1996 – Codul silvic, ale art.8
alin.(1) lit.b) teza I şi ale art.15
alin.(1) din Ordonanţa Guvernului
nr.96/1998 privind reglementarea
regimului silvic şi administrarea
fondului
forestier
naţional,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Regia
Naţională a Pădurilor – Romsilva
asigură paza pădurilor proprietatea
persoanelor fizice în vederea păstrării
integrităţii,
prevenirii
tăierilor
ilegale, distrugerii sau degradării
vegetaţiei forestiere, păşunatului
abuziv, braconajului şi a altor fapte
infracţionale sau contravenţionale.
(2) Pentru
localităţile în care
serviciul public cu specific silvic este
asigurat de altă structură silvică

Pentru a evita
producerea
de
cheltuieli mari şi
pentru stabilirea
concretă
a
modului în care
se
realizează
decontarea.
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0

1

(2) Pentru localităţile în care
serviciul public cu specific
silvic este asigurat de altă
structură silvică autorizată
decât Regia Naţională a
Pădurilor,
paza
pădurilor
proprietatea persoanelor fizice
se va efectua prin aceste
structuri, în subantrepriză, pe
cheltuiala Regiei Naţionale a
Pădurilor.

2

3

4

autorizată decât Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva, paza pădurilor
proprietatea persoanelor fizice se va
efectua prin aceste structuri, prin
contract, pe cheltuiala Regiei
Naţionale a Pădurilor.

(3) Cheltuielile prevăzute la
alin.(2), raportate la un hectar de
fond forestier pentru
care se
asigură paza, nu pot să depăşească
media cheltuielilor pentru paza
pădurilor la nivel naţional,
raportate la hectarul de fond
forestier proprietatea statului,
administrat de Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva.
(4) Modalitatea în care se
realizează decontarea cheltuielilor
se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului.
Deputat UDMR - Atilla KELEMEN
Deputat UDMR - BECSEK Garda
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2. Articolul II1 va avea
următorul cuprins:
Art. II1 – Preluarea în pază de
către structurile silvice de stat
sau private a pădurilor aflate în
proprietatea persoanelor fizice
se va face prin inventariere
executată
în
prezenţa
proprietarului
sau
a
împuternicitului
acestuia,
inclusă
într-un
contract
neoneros.

3

4

Nemodificat.

__________

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Dr.Atilla KELEMEN

Ioan MUNTEANU

Întocmit: consilier Anton PĂŞTINARU
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