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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, trimis cu adresa nr. PL-x 108 din 16 martie 2011, înregistrată la Comisia
juridică sub nr. 31/137 din 17 martie 2011.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 martie 2011, în
condiţiile art. 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1278 din
27 octombrie 2010.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 3164 din 24 ianuarie 2011, susţine adoptarea acestei
iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor.
Comisia pentru administraţie publică a transmis prin adresa nr. 26/98 din 29 martie 2011, un aviz favorabil al
proiectului de lege.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în principal, în sensul instituirii unor noi contravenţii silvice.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 septembrie 2011,
iar membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat iniţiativa
legislativă în şedinţa din 13 octombrie 2011.
La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi şi 27 deputaţi din totalul de 28 membrii ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice .
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa I la
prezentul raport şi amendamentele respinse, redate în Anexa II.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Daniel BUDA

PREŞEDINTE,
dr. ing. Stelian FUIA

SECRETAR,
Gabriel ANDRONACHE

SECRETAR,
Vasile MOCANU

Consilier parlamentar,
Iuliana Fuiorea

Consilier parlamentar,
Anton Păştinaru
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ANEXA I
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Text din Legea
171/2010

Text propus de comisie
Motivare
(autorul amendamentului)
- pentru rigoarea redactării
L E G E
L E G E
pentru completarea Legii
pentru modificarea şi completarea
nr.171/2010 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice
silvice
Text Senat

Articol unic - Legea
nr.171/2010
privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor
silvice,
publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea
I, nr.513 din 23 iulie 2010,
se completează după cum
urmează
La articolul 9, după litera e)
se introduce o nouă literă,
lit.f), cu următorul cuprins:
,,f) accesul persoanelor în
fondul forestier naţional
cu
autovehicule,
motociclete,
ATV - uri
sau
mopede,
fără
acordul proprietarului sau
administratorului pădurii

Autor: Consiliul Legislativ
Art. I. - Legea nr. 171/2010
privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010,
se modifică şi se completează
după cum urmează:
Autor: Comisia pentru agricultură
1. La articolul 9, după litera e) se
introduce o nouă literă, lit. f), cu
următorul cuprins:
,,f) accesul
persoanelor
în
fondul forestier naţional cu
autovehicule, motociclete, ATV
- uri
sau
mopede,
fără
acordul
proprietarului
sau
administratorului
pădurii
proprietate publică a statului,
3

proprietate
publică
a după caz, şi în afara zonelor sau
statului, după caz, şi în căilor de acces amenajate ori a
afara zonelor amenajate ori traseelor marcate.
a teraselor marcate.
Autor amendament: Comisia
pentru agricultură
2. La articolul 11, după litera d)
La articolul 11, după litera
se introduce o nouă literă, lit. e),
d) se introduce o nouă cu următorul cuprins:
literă, lit. e), cu următorul
cuprins:
„e)
spălarea „e)
spălarea produselor de
autovehiculelor de orice fel natura animală în regim
în apele curgătoare sau industrial sau a autovehiculelor
de orice fel în apele curgătoare
stătătoare
din
fondul
sau stătătoare din fondul forestier
forestier naţional."
naţional.”

4.

5.

Art. 19. – (1)
e) transportul
materialelor
lemnoase cu aviz de
însoţire
a
cărui
valabilitate a expirat.
Termenul
de

Autor amendament: Bogdan
Ciuca, Lup Silvestru, Gabriel
Andronache
3. La articolul 19, litera e) a
alineatului (1) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„e) transportul materialelor
lemnoase cu aviz de însoţire a
cărui valabilitate a expirat.
Termenul de valabilitate a
avizului de însoţire, în funcţie de
4

valabilitate
a
avizului de însoţire,
în
funcţie
de
distanţele
de
transport
al
materialelor
lemnoase, este de
maximum 72 de ore
de la ora plecării
transportului, dată şi
oră
ce
se
consemnează
obligatoriu în acest
document;

distanţele
de
transport
a
materialelor lemnoase, este de
maximum 72 de ore de la ora
plecării transportului, dată şi oră
ce se consemnează obligatoriu în
acest document şi de maximum 8
zile pentru persoane fizice care
beneficiază
de
drepturile
cuprinse în prevederile Legii nr.
33/1996 privind repunerea în
unele drepturi economice a
locuitorilor Munţilor Apuseni,
cu modificările şi completările
ulterioare;”
Autor amendament: Comisia
pentru agricultură
4. La art. 24, după litera d) se
introduce o nouă literă, lit.d1)
cu următorul cuprins:
__________

7.

Art.40. - (2) Norma
metodologică
privind constituirea

d1) comisarii din cadrul Gărzii
Naţionale de Mediu
Autor amendament: deputat
Sulfina Barbu
5. La articolul 40, alineatul (2)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
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şi utilizarea fondului
de
premiere
prevăzut la alin. (1)
se aprobă prin ordin
al
ministrului
autorităţii
publice
centrale
care
răspunde
de
silvicultură.
8.

__________

„(2) Normele metodologice
privind constituirea şi utilizarea
fondului de stimulare prevăzut la
alin. (1) se aprobă prin ordine ale
conducătorilor
autorităţilor
publice centrale din care fac
parte agenţii constatatori.”
Autor amendament: Comisia
pentru agricultură
Art. II. – Anexele nr. 1-4 la
Legea nr. 171/2010 privind
stabilirea
şi
sancţionarea
contravenţiilor
silvice
se
înlocuiesc cu anexele la prezenta
lege.
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ANEXA II
Nr.
crt.
1.

Text din Legea
171/2010

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

LEGE

pentru completarea Legii
nr.171/2010
privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice
Articol unic - Legea
nr.171/2010
privind
stabilirea
şi
sancţionarea
contravenţiilor silvice,
publicată în Monitorul
Oficial al României,
Partea I, nr.513 din 23
iulie
2010,
se
completează după cum
urmează

2.

3.

Text Senat

Art. 9
Constituie
contravenţii silvice şi
se sancţionează cu
amendă de la 2.000
lei la 5.000 lei
următoarele fapte:
……………………
7

Motivare

……………..
e) ştergerea sau
deteriorarea în orice
fel a mărcilor sau a
numerelor curente de
pe arborii marcaţi ori
de pe cioate.

4.

La articolul 9, după
litera e) se introduce o
nouă literă, lit. f),
cu următorul cuprins:
,,f) accesul persoanelor
în
fondul forestier
naţional
cu
autovehicule,
motociclete,
ATV uri
sau
mopede,
fără
acordul
proprietarului
sau
administratorului
pădurii
proprietate
publică a statului, după
caz, şi în afara zonelor
amenajate
ori
a
teraselor marcate.

Art. 11
Constituie
contravenţii silvice şi
se sancţionează cu
amendă de la 600 lei
până la 1.000 lei
următoarele fapte:
……………………
8

……………
……………………
………………….
d)păşunatul
în
pădurile în care este
interzis acesta, dacă
valoarea
prejudiciului
adus
pădurii,
stabilită
conform legii, este
de până la 5 ori
preţul mediu al unui
metru cub de masă
lemnoasă pe picior,
la data constatării
faptei.

5.

La articolul 11, după
2. La articolul 11, după litera d)
litera d) se introduce o se introduce o nouă literă, lit. e),
nouă
literă, cu următorul cuprins:
lit. e), cu următorul
cuprins:
„e)
spălarea
autovehiculelor
de
orice fel în apele
curgătoare
sau
stătătoare din fondul
forestier naţional."

„e) spălarea animalelor
domestice, a produselor de
natură
animală
sau
a
autovehiculelor de orice fel în
apele curgătoare sau stătătoare din
fondul forestier naţional.

Autor amendament: Comisia
pentru agricultură

Art. 19. – (1)
e) transportul
materialelor
lemnoase cu aviz de
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6.

însoţire
a
cărui
valabilitate a expirat.
Termenul
de
valabilitate
a
avizului de însoţire,
în
funcţie
de
distanţele
de
transport
al
materialelor
lemnoase, este de
maximum 72 de ore
de la ora plecării
transportului, dată şi
oră
ce
se
consemnează
obligatoriu în acest
document;
Art. 24 - (1) Au
obligaţia şi dreptul
să
efectueze
controlul, să constate
contravenţiile silvice
şi
să
aplice
sancţiunile prevăzute
în prezenta lege
următorii
agenţi
constatatori:
a)personalul silvic
din cadrul autorităţii
publice centrale care
10

răspunde
de
silvicultură şi al
structurilor
sale
teritoriale cu specific
silvic, împuternicit
în acest scop;
……………………
…………………..
d) ofiţerii şi agenţii
de poliţie din cadrul
Poliţiei Române şi
Poliţiei de Frontieră
Române - pentru
constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor pentru
faptele prevăzute la
art. 7 alin. (1) lit. a)
şi b), art. 8 alin. (1)
lit. a) şi b), art. 9, 11,
12 şi 19-21;
e)ofiţerii
şi
subofiţerii din cadrul
Jandarmeriei
Române - pentru
constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor pentru
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faptele prevăzute la
art. 9 lit. a) şi b), art.
11 lit. a)- d), art. 12,
art. 17 lit. b) şi c),
art. 20 lit. d) şi art.
21 lit. a) şi b);
f)personalul
silvic
din
cadrul
structurilor
de
administrare
a
parcurilor naţionale
şi
a
parcurilor
naturale,
împuternicit în acest
scop
pentru
contravenţiile silvice
săvârşite în parcul pe
care îl administrează,
precum şi pentru
exercitarea
controlului aplicării
normelor
privind
circulaţia
materialelor
lemnoase;
g)ofiţerii
şi
subofiţerii din cadrul
serviciilor
profesioniste - pentru
situaţii de urgenţă,
12

7.

pentru constatarea
contravenţiilor
şi
aplicarea
sancţiunilor pentru
faptele prevăzute la
art. 9 lit. b), art. 10
lit. a) şi art. 11 lit. b).
Art.40. - (2) Norma
metodologică
privind constituirea
şi utilizarea fondului
de
premiere
prevăzut la alin. (1)
se aprobă prin ordin
al
ministrului
autorităţii
publice
centrale
care
răspunde
de
silvicultură.
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