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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat,  RAPORT COMUN  asupra propunerii 

legislative pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 – Codul  

Silvic, transmisă cu adresa nr. Pl-x 666 din 23 decembrie 2013, înregistrată 

sub nr. 4c-11/1605 din 27 decembrie 2013, respectiv 4c-4/331 din 30 iunie 

2014. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare.      

                                 

 

               PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE,                                
          Bogdan Liviu CIUCĂ                                  Nini SĂPUNARU              
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RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.7 

 din Legea nr.46/2008 – Codul  Silvic 
  

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi  Comisia 
pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii specifice, au 
fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(4) al  art.7 din Legea nr.46/2008 – Codul  Silvic, transmisă cu 
adresa nr. Pl-x 666 din 23 decembrie 2013, înregistrată sub nr. 4c-11/1605 din 
27 decembrie 2013, respectiv 4c-4/331 din 30 iunie 2014. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 16 decembrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.1055 din 30 septembrie 2013. 

Guvernul, prin punctul de  vedere transmis cu adresa  nr.287/14 
februarie 2014, nu  susţine  adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  are ca obiect 
modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 – Codul  Silvic, cu 
modificările şi  completările ulterioare, în sensul exceptării de la  interdicţia 
includerii pădurilor în intravilan a pădurilor proprietate privată a persoanelor 



 3 

fizice şi a  pădurilor proprietate publică a unităţilor  administrativ-teritoriale, 
transformate în terenuri de recreere sau de agrement.  

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi  servicii specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa  
din 23 iunie 2014. Membrii comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  au  
dezbătut  iniţiativa legislativă în data  de 17 noiembrie 2015. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi  servicii specifice au fost prezenţi 35 de deputaţi, din totalul de 38 
de  membri ai comisiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, respingerea, propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al  
art.7 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic din următoarele motive: 

- pentru a nu da posibilitatea distrugerii şi defrişării pădurilor; 
- pentru a împiedica diminuarea fondului forestier naţional. 
Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi au participat la şedinţă 18 deputaţi. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă  face 

parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
                              
                 PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE,                                
          Bogdan Liviu CIUCĂ                                  Nini SĂPUNARU              

 

 

 

                SECRETAR,                                                   SECRETAR, 

    Sorin Constantin STRAGEA                                Costel ŞOPTICĂ 

 

 

 
  
Consilier  
Florica Manole 
 
 
Consilier  
Ioana Goţa  
                                     


