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   Către, 
 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-

vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al 

statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul 

public al unor unităţi administrativ-teritoriale, trimis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru mediu și 

echilibru ecologic și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice pentru examinare pe fond, în procedură obișnuită  

cu adresa nr. Plx. 125  din 14 martie  2018. 

 
VICEPREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Ion CĂLIN Ion CUPĂ  Alexandru STĂNESCU  
 
          



COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

Bucureşti, 19.06.2018 
Nr. 4c-6/103 

 

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI 
ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
 
 

Bucureşti, 19.06.2018 
Nr. 4c-27/145 

 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ȘI SERVICII 

SPECIFICE  
 

Bucureşti, 19.06.2018 
Nr. 4c-4/152 

  
                        PL-x 125/2018 

RAPORT COMUN 
asupra  proiectului de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-

vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale  

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

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru mediu și echilibru  ecologic și Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură 

obișnuită, cu proiectului de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia 

forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, trimis cu adresa  

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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nr. PLx.125 din  14 martie 2018 și înregistrat cu nr.4c-6/103 din 14 martie 2018, cu nr.4c-27/145 din 15 martie 

2018, respectiv cu nr.4c-4/152 din 15 martie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 12 martie 2018 , cu 

respectarea prevederilor art.76 alin (2) din Constituţia României, republicată. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin (1) și (3) din Constituţia 

României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport comun, Comisia  pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia 

pentru mediu ș i echilibru și Comisia pentru agricultură,silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au avut în 

vedere: 

•   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.902/24.10.2017) 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  transmiterea unor suprafeţe de fond forestier încadrate în 

grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 

administrarea consiliilor locale ale acestora, prin derogare de la dispoziţiile art.10 şi 34 din Legea nr.46/2008 - Codul 

silvic.  

 În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Comisiile au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţe separate. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în ședința din 

19 iunie 2018. La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți  22 

deputaţi, din totalul de 23 de membri. 
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Comisia pentru mediu și echilibru ecologic  a examinat proiectul de lege în ședinț a din 19 iunie 2018. La 

lucrările Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi, din totalul de  

17 membri. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a examinat proiectul de 

lege în ședința din  13 iunie 2018. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice au fost prezenți 23 deputaţi, din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterile care au avut loc au participat în calitate de invitați , în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare domnul Ilie Covrig, Secretar de 

stat - Ministerul Apelor și Pădurilor și domnul Dănuț Iacob- director în Ministerul Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, cele trei comisii sesizate în fond au hotărât, cu 

unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților  adoptarea proiectului de Lege mai  sus menţionat  

cu amendamentele admise și cu amendamentele respinse prevăzute în Anexa 1 și Anexa 2 care fac  parte 

integrantă din prezentul raport comun. 

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

 
PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 

Ion CĂLIN  Ion CUPĂ Alexandru STĂNESCU  
 

SECRETAR, SECRETAR,       SECRETAR, 
Angelica FĂDOR Petru FARAGO      DAN CIOCAN 

 
Consilier parlamentar, 

Elena Hrincescu 
Consilier parlamentar, 

Alina Alexandriuc 
Șef serviciu, Anton Păștinaru 

Consilier parlamentar, 
Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 1 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

asupra Pl.x 125/2018-  proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I 
funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale 

 
 

 
Nr. 
crt 

Text Senat Amendamente propuse 
( autorii amendamentelor) 

Motivare  
amendamente 

1. Lege  
privind trecerea unor suprafețe de fond 
forestier din grupa I funcțional ă-vegetația 
forestieră cu funcții speciale de protecție din 
domeniul public al statului și din 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale 

Lege 
privind transmiterea unor suprafețe de 
fond forestier din grupa I funcțională -
vegetația forestieră cu funcții speciale de 
protecție din domeniul public al statului și 
din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al 
unor unități administrativ-teritoriale 
 
Autori: Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic  
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 

 

2. Art.1.-(1) Prin derogare de la dispozițiile 
art. 34 alin.(1) din Legea nr. 46/2008-
Codul silvic, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se pot trece, cu titlu 

Art.1.-(1) Prin derogare de la dispozițiile 
art. 34  din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se pot transmite, cu titlu 

Introducerea în 
articolul 1, alin.(1) a 
subgrupei 1.4.b. 
păduri constituite în 
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gratuit, unele suprafețe de fond forestier din 
grupa I funcțională -vegetația forestieră cu 
funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. 
păduri special amenajate în scop recreativ 
(păduri-parc), așa cum sunt definite de 
norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, 
din domeniul public al statului și din 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva în domeniul public al unor unități 
administrativ-teritoriale, în scopul realizării 
amenajărilor necesare pentru realizarea 
pădurilor-parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Suprafețele de fond forestier prevăzute 
la alin.(1), se transmit, la solicitare, din 
proprietatea publică a statului și din 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva în proprietatea publică a unităților 
administrativ-teritoriale. 
 
 

gratuit, unele suprafețe de fond forestier 
din grupa I funcțională -vegetația forestieră 
cu funcții speciale de prote cție, subgrupa 
1.4.b. păduri constituite în zone verzi 
în jurul localităților incluse în 
intravilan și subgrupa 1.4.a. păduri 
special amenajate în scop recreativ 
(păduri-parc) , așa cum sunt definite de 
normele tehnice pentru amenajarea 
pădurilor, din domeniul public al statului și 
din administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul public al 
unor unități administrativ -teritoriale, în 
scopul realizării amenajărilor necesare 
pentru realizarea pădurilor-parc. 
 
Autori: Eugen Neaț ă - deputat Grupul 
parlamentar al PSD și Vlad Cocoș -deputat 
Grupul parlamentar al PSD 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 

 
(2) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

zone verzi și aflate în 
intravilanul 
localităților a fost 
făcută deoarece și 
acestea îndeplinesc 
rolul de pădure-parc 
pentru populația 
rezidentă, constituie 
loc de recreere și de 
desfășurare a 
activităților în aer 
liber, ceea ce poate 
duce la creșterea 
numărului de 
activități efectuate în 
beneficiul sănătății în 
urma amenajării 
acestora. 
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  (3) Fac obiectul transmiterii numai 
suprafețele de fond forestier proprietate 
publică a statului prevăzute la alin.(1), care 
sunt amplasate în interiorul limitelor 
administrative ale unităților administrativ -
teritoriale solicitante. 
 
  (4) Normele metodologice referitoare la 
criteriile și modalitățile practice de 
aplicare a prevederilor prezentei legi se 
stabilesc prin ordin la conducătorului 
autorității publice centrale care răspunde de 
silvicultură. 

 
(3) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
(4) Normele metodologice pentru  
aplicarea prevederilor prezentei legi se 
stabilesc prin ordin al conducătorului 
autorității publice centrale care răspunde 
de silvicultură. 
 
Autori: Dănuț  Păle- deputat Grupul 
parlamentar al PSD 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

3. Art.2.-(1) Suprafețele de fond forestier 
prevăzute la art.1 alin.(1), se transmit 
prin protocol de predare-primire, în 
baza hotărârii Guvernului de aprobare a 
transmiterii, la cererea consiliului local, a 
consiliului județean sau a Consiliului General 
al Municipiului București, după caz. 
 
 
(2) Lucrările de amenajare a pădurilor-parc 
sunt de interes național și  de utilitate 
publică. 
 

Art.2.- (1) Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Lucrările de amenajare a pădurilor-parc 
sunt de utilitate publică. 
Autori: Dănuț  Păle- deputat Grupul 
parlamentar al PSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucrările de 
amenajare a 
pădurilor –parc nu 
pot fi de interes 
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(3) Execuția și întreținerea investițiilor 
efectuate pentru realizarea amenajărilor 
necesare pentru realizarea pădurilor-parc se 
execută din fonduri publice și/sau fonduri 
europene. 

Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 
 
 

(3) Nemodificat 

national, întrucât 
vizează comunitățile 
 

4. Art.3.- Extragerea arborilor uscați din 
pădurea-parc se poate face numai cu 
aprobarea autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură. 

Art. 3.-  Actele de punere în valoare   în 
pădurile-parc se aprobă de  către 
structura de specialitate competentă 
teritorial a autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură, în baza studiilor 
de specialitate aprobate în comisia 
tehnică de avizare pentru silvicultură, 
prin care se stabilesc lucrările speciale 
care au ca scop    realizarea 
structurilor neregulate, mozaicate, a 
sistematizării în plan orizontal și în 
volum a pădurii, pe zone și secțiuni 
peisagistice. 
 
 
 
Autori: Dănuț  Păle- deputat Grupul 
parlamentar al PSD 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 

Pădurile-parc sunt 
încadrate  în tipul II 
functional, în acestea 
fiind permise lucrări 
de conservare. 
Extragerea numai a 
arborilor uscați nu 
este o soluție tehnică 
pentru pădurile parc. 
Pe lângă amenajările 
specific, în pădurile-
parc se pot realiza și 
lucrări silviculturale 
care au ca scop    
realizarea 
structurilor 
neregulate, 
mozaicate, a 
sistematizării în plan 
orizontal și în volum 
a pădurii, pe zone și 



7 
 

secțiuni peisagistice. 
5. Art.4.- (1) Nerespectarea prevederilor art.3 

constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. 
 
 
(2) Constatarea contravenției prevăzute la 
alin.(1) și aplicarea sancțiunilor se fac de 
către persoanele împuternicite de 
conducătorul autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură. 
 
(3) Contravenției prevăzute la alin.(1)   îi 
sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravențiilor, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
(1) Nemodificat 

 
 
 
 

Se elimină 
 
 
 
 

(3) Nemodificat 

 
Constatarea 
contravențiilor se 
face de agenții 
constatatori 
prevăzuți la art. 24 
alin.(1) din legea nr. 
171/2010 privind 
constatarea și 
sancționarea 
contravențiilor 
silvice, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

6. Art.5.- Suprafețele de fond forestier 
prevăzute la art. 1 alin.(1) nu pot fi trecute 
în domeniul privat al unităților administrativ-
teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a 
consiliului județean sau a Consiliului General 
al Municipiului București, după caz. 

 
 

Nemodificat 

Interdicția de 
schimbare a 
destinației 
 
 
 
 

7. Art.6.- În cazul în care pe suprafețele de 
fond forestier prevăzute la art.1 alin.(1) 
există lucrări de investiții de na tura 
mijloacelor fixe, acestea vor face obiectul 
trecerii cu titlu gratuit, din domeniul public 
al statului și din administrarea Regiei 

Art.6.-  În cazul în care pe suprafeţele de 
fond forestier prevăzute la art.1 alin.(1) 
există lucrări de investiţii de natura 
mijloacelor fixe, acestea se transmit cu 
titlu gratuit, din domeniul public al statului 
şi din administrarea Regiei Naţionale a 
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Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul 
public al unor unități administrativ -
teritoriale. 

Pădurilor - Romsilva în domeniul public al 
unor unităţi administrativ - teritoriale. 
 
Autori: Dănuț  Păle- deputat Grupul 
parlamentar al PSD 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
 
 
 

8. Art.7.- Suprafețele de fond forestier 
prevăzute la art.1 alin.(1) asupra cărora  nu 
sunt executate, în termen de 5 ani de la 
data transmiterii, amenajările prevăzute de 
studiile de specialitate avizate în Comisia 
tehnică de avizare pentru silvicultură, revin 
în domeniul public al statului și în 
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 
Romsilva, prin efectul prezentei legi. 

Art.7.- (1) Pentru suprafeţele de fond 
forestier încadrate în categoriile 
funcționale 1.4.b-păduri constituite în 
zone verzi în jurul localităților, incluse 
în intravilan, sau  1.4.a.- păduri special 
amenajate în scop recreativ –păduri-
parc, care au făcut obiectul 
transmiterii conform prevederilor 
articolului 1 alin. (1) , unitatea 
administrativ-teritorială beneficiară a 
transmiterii este obligată să asigure 
întocmirea studiilor de specialitate și 
să le depună în vederea  avizării  în 
comisia tehnică de avizare pentru 
silvicultură, în termen de 2 ani de la 
data aprobării transmiterii.   
 
(2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute 
la art. 1 alin. (1), asupra cărora nu sunt 
executate amenajările prevăzute de studiile 
de specialitate, în termen de 5 ani de la 

Pentru pădurile 
încadrate ca păduri-
parc înainte de anul 
2008(circa 90% din 
acestea) nu au 
existat studii de 
fundamentare . 
Soluția propusă 
creează posibilitatea 
elaborării studiilor de 
specialitate, care de 
fapt sunt proiecte 
pentru amenajările 
specific pădurilor-
parc. 
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data transmiterii, respectiv de la data 
avizării în condițiile alin. (1) a studiilor de 
specialitate în comisia tehnică de avizare 
pentru silvicultură, revin în domeniul public 
al statului şi în administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva.  
 
(3) În cazul neîndeplinirii obligațiilor 
prevăzute la alin. (1) și (2) suprafețele 
de fond forestier care au făcut obiectul 
transmiterii trec în proprietatea 
publică  a deținătorilor inițiali și în 
administrarea acestora prin hotărâre   
a Guvernului. 
 
(4) Constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) 
se face de către structura de 
specialitate competentă teritorial a 
autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură. 
 
 
 
Autori: Dănuț Păle- deputat Grupul 
parlamentar al PSD 
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 
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Anexa 2 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra Pl.x 125/2018 -  proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I 
funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-
teritoriale 

 
 

 
Nr. 
crt 

Text Senat Amendamente propuse 
( autorul amendamentelor) 

Motivare 
amendamente  

Camera 
Deputaților 

1. (2) Suprafețele de fond 
forestier prevăzute la 
alin.(1), se transmit, la 
solicitare, din 
proprietatea publică a 
statului și din 
administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor – 
Romsilva în proprietatea 
publică a unităților 
administrativ-teritoriale. 
 
 
 
 
 
 

(2)Suprafețele de fond forestier 
prevăzute la alin. (1) se transmit din 
domeniul public al statului și din 
administrarea Regiei Naționale a 
Pădurilor – Romsilva, în domeniul 
public al unităților administrativ 
teritoriale și în administrarea 
consiliilor locale ale acestora, pe baza 
amenajamentelor silvice deținute de 
Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva și a studiilor de profil privind 
sistematizarea și amenajarea 
teritoriului. În cazul unităților 
administrativ-teritoriale cu o populație 
de sub 50.000 de locuitori 
transmiterea se face numai în cazul 
unei solicitări exprese a unității 

Introducerea în articolul 
1, alin.(1) a subgrupei 
1.4.b. păduri constituite 
în zone verzi și aflate în 
intravilanul localităților 
a fost făcută deoarece 
și acestea îndeplinesc 
rolul de pădure-parc 
pentru populația 
rezidentă, constituie loc 
de recreere și de 
desfășurare a 
activităților în aer liber, 
ceea ce poate duce la 
creșterea numărului de 
activități efectuate în 
beneficiul sănătății în 

 
Cameră 

Decizională 
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teritoriale respective. 
 
Autor: Adrian Dohotaru -deputat 
neafiliat 

urma amenajării 
acestora. 

2. Art.2.-(1) Suprafețele 
de fond forestier 
prevăzute la art.1 
alin.(1), se transmit 
prin protocol de 
predare-primire, în 
baza hotărârii 
Guvernului de aprobare 
a transmiterii, la 
cererea consiliului local, 
a consiliului județean sau 
a Consiliului General al 
Municipiului București, 
după caz. 
 

Art. 2. - Suprafețele de fond forestier 
prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin 
hotărârea Guvernului de transmitere 
a dreptului de proprietate. 
 
Autor: Adrian Dohotaru -deputat 
neafiliat 
 

Lucrările de amenajare 
a pădurilor –parc nu pot 
fi de interes national, 
întrucât vizează 
comunitățile 
 

 
Cameră 

    Decizională 

3. Art.5.- Suprafețele de 
fond forestier prevăzute 
la art. 1 alin.(1) nu pot fi 
trecute în domeniul privat 
al unităților administrativ-
teritoriale prin hotărâre a 
consiliului local, a 
consiliului județean sau a 
Consiliului General al 
Municipiului București , 
după caz. 

Suprafețele de fond forestier 
prevăzute la alin. (1) nu pot fi trecute 
în domeniul privat al unităților 
administrativ teritoriale și nu pot 
primi o altă destinație decât cea 
de pădure-parc prin hotărâre a 
consliului local, a consiliului județea n 
sau Consiliului General al Municipiului 
București, după caz.  
 
Autor: Adrian Dohotaru -deputat 
neafiliat 

Interdicția de 
schimbare a destinației 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cameră 

    Decizională 
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La art.5 se introduce un nou alineat 
cu urmatorul cuprins: 
 
Prin derogare de la prevederile art. 37 
al. (11) din Legea nr. 462008 – Codul 
silvic, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru protejarea 
suprafețelor de fond forestier 
prevăzute la art. 1 și utilizarea lor 
optimă ca păduri-parc,  este 
interzisă autorizarea 
construcțiilor la distanțe mai mici 
de 50 m de liziera pădurii, în afara 
fondului forestier.   
 
Autor: Adrian Dohotaru -deputat 
neafiliat 

 
 
 
 
Protejarea poienilor și 
asigurarea accesului în 
pădurile-parc 
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	Anexa 1
	AMENDAMENTE ADMISE 
	asupra Pl.x 125/2018-  proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
	Motivare 
	Amendamente propuse
	Text Senat
	amendamente
	( autorii amendamentelor)
	Nr.
	crt
	Lege
	Lege 
	1.
	privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
	privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
	Autori: Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	Introducerea în articolul 1, alin.(1) a subgrupei 1.4.b. păduri constituite în zone verzi și aflate în intravilanul localităților a fost făcută deoarece și acestea îndeplinesc rolul de pădure-parc pentru populația rezidentă, constituie loc de recreere și de desfășurare a activităților în aer liber, ceea ce poate duce la creșterea numărului de activități efectuate în beneficiul sănătății în urma amenajării acestora.
	Art.1.-(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 34  din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot transmite, cu titlu gratuit, unele suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc) , așa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc.
	Art.1.-(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 34 alin.(1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot trece, cu titlu gratuit, unele suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a. păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), așa cum sunt definite de norme tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc.
	2.
	Autori: Eugen Neață - deputat Grupul parlamentar al PSD și Vlad Cocoș-deputat Grupul parlamentar al PSD
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	(2) Nemodificat
	(2) Suprafețele de fond forestier prevăzute la alin.(1), se transmit, la solicitare, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale.
	(3) Nemodificat
	  (3) Fac obiectul transmiterii numai suprafețele de fond forestier proprietate publică a statului prevăzute la alin.(1), care sunt amplasate în interiorul limitelor administrative ale unităților administrativ-teritoriale solicitante.
	(4) Normele metodologice pentru  aplicarea prevederilor prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
	  (4) Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prin ordin la conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
	Autori: Dănuț Păle- deputat Grupul parlamentar al PSD
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	Art.2.- (1) Nemodificat
	Art.2.-(1) Suprafețele de fond forestier prevăzute la art.1 alin.(1), se transmit prin protocol de predare-primire, în baza hotărârii Guvernului de aprobare a transmiterii, la cererea consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.
	3.
	Lucrările de amenajare a pădurilor –parc nu pot fi de interes national, întrucât vizează comunitățile
	(2) Lucrările de amenajare a pădurilor-parc sunt de utilitate publică.
	(2) Lucrările de amenajare a pădurilor-parc sunt de interes național și de utilitate publică.
	Autori: Dănuț Păle- deputat Grupul parlamentar al PSD
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	(3) Nemodificat
	(3) Execuția și întreținerea investițiilor efectuate pentru realizarea amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc se execută din fonduri publice și/sau fonduri europene.
	Pădurile-parc sunt încadrate  în tipul II functional, în acestea fiind permise lucrări de conservare. Extragerea numai a arborilor uscați nu este o soluție tehnică pentru pădurile parc.
	Art. 3.-  Actele de punere în valoare   în pădurile-parc se aprobă de  către structura de specialitate competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza studiilor de specialitate aprobate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, prin care se stabilesc lucrările speciale care au ca scop    realizarea structurilor neregulate, mozaicate, a sistematizării în plan orizontal și în volum a pădurii, pe zone și secțiuni peisagistice.
	Art.3.- Extragerea arborilor uscați din pădurea-parc se poate face numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
	4.
	Pe lângă amenajările specific, în pădurile-parc se pot realiza și lucrări silviculturale care au ca scop    realizarea structurilor neregulate, mozaicate, a sistematizării în plan orizontal și în volum a pădurii, pe zone și secțiuni peisagistice.
	Autori: Dănuț Păle- deputat Grupul parlamentar al PSD
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	Art.4.- (1) Nerespectarea prevederilor art.3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
	5.
	Constatarea contravențiilor se face de agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin.(1) din legea nr. 171/2010 privind constatarea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare
	(1) Nemodificat
	(2) Constatarea contravenției prevăzute la alin.(1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
	Se elimină
	(3) Nemodificat
	(3) Contravenției prevăzute la alin.(1)   îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
	Interdicția de schimbare a destinației
	Art.5.- Suprafețele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin.(1) nu pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.
	6.
	Nemodificat
	Art.6.-  În cazul în care pe suprafeţele de fond forestier prevăzute la art.1 alin.(1) există lucrări de investiţii de natura mijloacelor fixe, acestea se transmit cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ - teritoriale.
	Art.6.- În cazul în care pe suprafețele de fond forestier prevăzute la art.1 alin.(1) există lucrări de investiții de natura mijloacelor fixe, acestea vor face obiectul trecerii cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale.
	7.
	Autori: Dănuț Păle- deputat Grupul parlamentar al PSD
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	Pentru pădurile încadrate ca păduri-parc înainte de anul 2008(circa 90% din acestea) nu au existat studii de fundamentare . Soluția propusă creează posibilitatea elaborării studiilor de specialitate, care de fapt sunt proiecte pentru amenajările specific pădurilor-parc.
	Art.7.- (1) Pentru suprafeţele de fond forestier încadrate în categoriile funcționale 1.4.b-păduri constituite în zone verzi în jurul localităților, incluse în intravilan, sau  1.4.a.- păduri special amenajate în scop recreativ –păduri-parc, care au făcut obiectul transmiterii conform prevederilor articolului 1 alin. (1) , unitatea administrativ-teritorială beneficiară a transmiterii este obligată să asigure întocmirea studiilor de specialitate și să le depună în vederea  avizării  în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.  
	Art.7.- Suprafețele de fond forestier prevăzute la art.1 alin.(1) asupra cărora  nu sunt executate, în termen de 5 ani de la data transmiterii, amenajările prevăzute de studiile de specialitate avizate în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin efectul prezentei legi.
	8.
	(2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin. (1), asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate, în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării în condițiile alin. (1) a studiilor de specialitate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. 
	(3) În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) suprafețele de fond forestier care au făcut obiectul transmiterii trec în proprietatea publică  a deținătorilor inițiali și în administrarea acestora prin hotărâre   a Guvernului.
	(4) Constatarea neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către structura de specialitate competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
	Autori: Dănuț Păle- deputat Grupul parlamentar al PSD
	Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
	Anexa 2
	AMENDAMENTE RESPINSE
	asupra Pl.x 125/2018 -  proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
	Camera Deputaților
	Motivare amendamente 
	Amendamente propuse
	Text Senat
	( autorul amendamentelor)
	Nr.
	crt
	Introducerea în articolul 1, alin.(1) a subgrupei 1.4.b. păduri constituite în zone verzi și aflate în intravilanul localităților a fost făcută deoarece și acestea îndeplinesc rolul de pădure-parc pentru populația rezidentă, constituie loc de recreere și de desfășurare a activităților în aer liber, ceea ce poate duce la creșterea numărului de activități efectuate în beneficiul sănătății în urma amenajării acestora.
	(2)Suprafețele de fond forestier prevăzute la alin. (1) se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al unităților administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, pe baza amenajamentelor silvice deținute de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și a studiilor de profil privind sistematizarea și amenajarea teritoriului. În cazul unităților administrativ-teritoriale cu o populație de sub 50.000 de locuitori transmiterea se face numai în cazul unei solicitări exprese a unității teritoriale respective.
	(2) Suprafețele de fond forestier prevăzute la alin.(1), se transmit, la solicitare, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale.
	1.
	Cameră
	Decizională
	Autor: Adrian Dohotaru -deputat neafiliat
	Lucrările de amenajare a pădurilor –parc nu pot fi de interes national, întrucât vizează comunitățile
	Art. 2. - Suprafețele de fond forestier prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărârea Guvernului de transmitere a dreptului de proprietate.
	Art.2.-(1) Suprafețele de fond forestier prevăzute la art.1 alin.(1), se transmit prin protocol de predare-primire, în baza hotărârii Guvernului de aprobare a transmiterii, la cererea consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.
	2.
	Cameră
	    Decizională
	Autor: Adrian Dohotaru -deputat neafiliat
	Interdicția de schimbare a destinației
	Suprafețele de fond forestier prevăzute la alin. (1) nu pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ teritoriale și nu pot primi o altă destinație decât cea de pădure-parc prin hotărâre a consliului local, a consiliului județean sau Consiliului General al Municipiului București, după caz. 
	Art.5.- Suprafețele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin.(1) nu pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.
	3.
	Cameră
	    Decizională
	Autor: Adrian Dohotaru -deputat neafiliat
	La art.5 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
	Protejarea poienilor și asigurarea accesului în pădurile-parc
	Prin derogare de la prevederile art. 37 al. (11) din Legea nr. 462008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, pentru protejarea suprafețelor de fond forestier prevăzute la art. 1 și utilizarea lor optimă ca păduri-parc,  este interzisă autorizarea construcțiilor la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii, în afara fondului forestier.  
	Autor: Adrian Dohotaru -deputat neafiliat
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