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Către, 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul asupra Proiectului de 
Lege pentru modificarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu 
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 
documentele prevăzute la art. III alin.(1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, transmis spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice cu adresa nr. PLx.  588 din 30 septembrie 2020. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
PREȘEDINTE, 

Adrian-Ionuț CHESNOIU 

 

	

	

  
	

	

gabriela.ciurea
Comisii
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RAPORT  
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea 
serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care 

au fost emise documentele prevăzute la art. III alin.(1) din Legea nr. 169/1997 pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

(PLx.588/2020) 
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, a fost sesizată spre dezbatere în  fond, în 
procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 374/2006 privind 
suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin.(1) din Legea 
nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
transmis cu adresa nr. PLx. 588 din 30 septembrie 2020, înregistrat la Comisia pentru 
agricultură cu nr. 4c-5/465/01.10.2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în şedinţa 
din 27 mai 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României şi ale art.91 (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social cu avizul nr. 5456/01.07.2020 a avizat favorabil 
proiectul de act normativ. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu observații și 
propuneri,  conform avizului nr. 669/09.07.2020. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea dreptului proprietarilor de terenuri 
forestiere pentru care s-a dispus suspendarea serviciilor publice în temeiul Legii nr.374/2006, 
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de a efectua lucrări de exploatare a produselor accidentale în regie proprie sau prin prestări 
servicii cu operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, cu posibilitatea 
vânzării către populaţie a lemnului de foc şi a lemnului de lucru cu diametrul la capătul gros 
de 24 de cm, celelalte sortimente de lemn rezultate, urmând a se valorifica în condiţiile 
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a 
statului. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 16 
februarie 2021. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare a participat în calitate de 
invitat: domnul Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului Apelor 
și Pădurilor.  

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de 
lege, cu un amendament admis care se regăsește în anexa la prezentul raport. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREȘEDINTE, SECRETAR, 
Adrian-Ionuț CHESNOIU Constantin BÎRCĂ 

 
 
 

Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE     

   
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

                                  
Nr. 
crt. 

Text  
Legea nr. 374/2006 

 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 

374/2006 privind suspendarea 
serviciului public cu specific silvic 

pentru proprietarii terenurilor 
forestiere pentru care au fost 

emise documentele prevăzute la 
art. III alin.(1) din legea nr. 

169/1997 pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Legea nr. 374/2006 
privind suspendarea serviciului 
public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fost emise 
documentele prevăzute la art. III 
alin.(1) din legea nr. 169/1997 pentru 
modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
846 din 13 octombrie 2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

Nemodificat  
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3. 
Art. 4 alin.(1) 

 

e)punerea în valoare şi recoltarea 
produselor accidentale; vânzarea 
acestor produse se face în condiţiile 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat în 
condiţiile legii. Acordul nu se 
solicită în cazul ocolului silvic de 
stat. 

1.La articolul 4 alineatul (1), litera 
e) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
„e) punerea în valoare și recoltarea 
produselor accidentale; vânzarea 
acestor produse se face în condițiile 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică a statului, 
aprobat în condițiile legii; 
proprietarul fondului forestier, 
persoană juridică, poate decide și 
exploatarea produselor accidentale în 
regie proprie sau prin prestări 
servicii cu operatori economici 
atestați pentru lucrări de exploatare 
forestieră, cu posibilitatea vânzării 
către populație a lemnului de foc și a 
lemnului de lucru cu diametrul la 
capătul gros de maximum 24 de cm, 
iar valorificarea celorlalte sortimente 
de lemn rezultate, se realizează în 
condițiile Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică a 
statului.” 

1.La articolul 4, litera e) a 
alineatului (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
e) punerea în valoare și 
recoltarea produselor 
accidentale; vânzarea acestor 
produse se face în condițiile 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică 
aprobat în condițiile legii; 
proprietarul fondului forestier, 
persoană juridică, poate decide și 
exploatarea produselor 
accidentale în regie proprie sau 
prin prestări servicii cu operatori 
economici atestați pentru lucrări 
de exploatare forestieră, cu 
posibilitatea vânzării către 
populație a lemnului de foc și a 
lemnului de lucru cu diametrul la 
capătul gros de maximum 24 de 
cm, iar valorificarea celorlalte 
sortimente de lemn rezultate, se 
realizează în condițiile 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică.” 
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