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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea 
Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, trimis 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 60/2021  din data de 1 februarie 2021, 
pentru dezbatere și examinare pe fond. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Stângă George-Cătălin 

PREŞEDINTE, 

Barbu Florin-Ionuț 

PREŞEDINTE, 

Vicol-Ciorbă Laura-

Cătălina 

 
 
 
 
 
 
 
 

andreea.vlasin
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și 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, prin adresa nr. PLx 60 din 1 
februarie 2021 spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.46/2008 privind Codul silvic. 

Potrivit 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 adoptat proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, în şedinţa din data de 28 decembrie 2020, 
în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III a din Constituția României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere: avizele negative ale Consiliul 
Legislativ (nr.869/25.08.2020), Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și ale  Comisiei pentru industrii și servicii. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.46/2008, în vederea îmbunătăţirii unor prevederi referitoare la regenerarea unor suprafeţe 
din fondul forestier, precum şi la mărirea gradului de accesibilitate a fondului forestier. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe 
separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice au dezbătut proiectul în ședința din data de 30 martie 2021. La lucrările comisiei 
au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 



La dezbateri a participat ca invitat, domnul Iacob Dănuț, director în cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 
 Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege în 
ședința desfășurată în sistem mixt din data de 8 aprilie 2021. La Lucrările comisiei au fost 
prezenți deputați conform listei de prezență. 
      Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în ședința din 
14 februarie 2023. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
     La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat în conformitate cu 
prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare,  domnul Radu-Bogdan Balanișcu- secretar de stat în cadrul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 
  În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații celor trei 
Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, 
întrucât determină blocarea tuturor proiectelor care se realizează în fondul forestier 
proprietate publică (de interes național sau privat), iar scoaterea din fondul forestier național 
se propune a se realiza fără plata obligațiilor bănești, fapt care încalcă flagrant dreptul de 
proprietate reglementat de Constituția României. 
        În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

George-Cătălin Stângă 

PREŞEDINTE, 

Barbu Florin-Ionuț 

PREŞEDINTE, 

Vicol-Ciorbă Laura-

Cătălina 

 

SECRETAR, 

Ervin Molnar 

 

SECRETAR, 

Bîrcă Constantin 

 

 

SECRETAR, 

Ladányi László-Zsolt 

 

 

 

 Expert parlamentar,                                   Consilier parlamentar,  
              Andreea-Larisa Vlasin                                  Alexandra Simionel 

              

  

 

 

 

 


