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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru mediu și 
echilibru ecologic 

 
 

 
București, 17.05.2022 

Nr. 4c-8/271 

Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și 

servicii specifice 
 

București, 17.05.2022 
Nr. 4c-5/297 

 

Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 
 

 
București, 17.05.2022 

  Nr. 4c-13/957 
 
 

        Plx 569/2021 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic, trimisă Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice și Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. Plx. 569/2021 din 15 

noiembrie 2021.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE PREŞEDINTE PREŞEDINTE 
George-Cătălin STÂNGĂ Florin-Ionuț BARBU Laura-Cătălina VICOL-

CIORBĂ 
 
 
 
 

larisa.vlasin
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN  

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul 

Silvic 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 

alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 

şedinţa din data de 10.11.2021.   

Consiliul Legislativ, prin avizul cu nr. 799 din 4 octombrie 2021, avizează 

favorabil propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul cu nr. 6594 din 14 septembrie 2021, și-

a exprimat următoarele puncte de vedere: 
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a) reprezentanții părții patronale și reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea 

nefavorabilă a proiectului de act normativ. 

        b) reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile 

au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de act normativ.  

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ 

propunerea legislativă (nr.4c-7/588/15.02.2022). 

 Comisia pentru industrii și servicii a avizat negativ propunerea legislativă (nr.4c-

3/619/01.03.2022). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transparentizarea procedurii de 

elaborare a amenajamentelor silvice, supunerea acestora spre dezbatere publică şi publicarea 

lor pe site-ul propriu al autorităţii competente, astfel încât să fie asigurat accesul oricărei 

persoane interesate la informaţiile publice cu privire la fondul forestier. De asemenea, 

cetăţenii, societatea civilă şi specialiştii interesaţi vor putea participa în mod real la 

dezvoltarea planurilor anuale de management şi a amenajamentelor silvice. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au examinat 

propunerea legislativă în ședințe separate. 

Membrii Comisiei  juridice, de disciplină și imunități au dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din 8 martie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți membri ai 

comisiei, conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice au dezbătut propunerea legislativă, în ziua de 14 deembrie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți membri ai comisiei, conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au dezbătut propunerea 

legislativă, în ziua de 17 mai 2022. La lucrările Comisiei, au fost prezenți membri ai 

comisiei, conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței au 

participat în calitate de invitați domnul Iulian Bucur, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și doamna Elena Filip, director în cadrul Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul 
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Silvic, deoarece soluțiile propuse pot crea premisele încălcării art.1 alin.(5) din Constituția 

României, republicată, conform cărora în România, respectarea legilor este obligatorie, 

întrucât, astfel cum sunt formulate, pot crea situații de incoerență și instabilitate, contrare 

prevederilor Legii nr.24/2000. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE PREŞEDINTE PREŞEDINTE 

George-Cătălin STÂNGĂ 
 

 

 

Florin-Ionuț BARBU Laura-Cătălina VICOL-
CIORBĂ 

         SECRETAR                                 SECRETAR                                  SECRETAR 

               Ervin Molnar                        Constantin Bîrcă                      Ladányi László-Zsolt 

  

 
 

 
            Expert parlamentar,                                 Consilier parlamentar,                                     Consilier parlamentar, 

     Andreea-Larisa Vlasin                               Gabriela-Amalia Ciurea                                            Dragoș Bucur
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