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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

      Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii  specifice

                                                                      Bucureşti, 11.10.2004
                                                                      Nr.24/393

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea

regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional, republicată, transmis cu nr.P.L. – X 557 din  20 septembrie 2004 şi înregistrat sub
nr.24/351/21.09.2004. La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi avizul Comisiei juridice, de
disciplină şi imunităţi.

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional, republicată face parte din categoria legilor organice potrivit prevederilor art.73 din Constituţia
României, republicată.

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor  domnul  Adam Crăciunescu   – secretar de stat  în Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi, membri ai comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat în unanimitate, în şedinţa din 06.10.2004.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din  16 septembrie 2004.
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin:(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.86 alin.(3) pct.2 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
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I. Amendamente admise
În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă în forma prezentată de Senat cu următorul  amendament:

Nr.
Crt

.
Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivarea Camera
decizională

0 1 2 3 4
1. 3. La articolul 22, alineatele (1) – (4) vor

avea următorul cuprins:
 “ Art. 22. - (1) Structurile teritoriale din
domeniul silviculturii, ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură se constituie la nivelul
fiecărui judeţ, dacă suprafaţa pădurilor
judeţului, potrivit art.3 lit.a) – e), este de
minimum 50.000 hectare.

(2) În cazul judeţelor în care suprafaţa
pădurilor este sub limita prevăzută la
alin. (1), structurile teritoriale în
domeniul silviculturii, ale autorităţii
publice centrale care răspunde de
silvicultură vor fi constituite pe raza a
două sau mai multe judeţe limitrofe,
astfel încât suprafaţa minimă a acestora
să fie cea prevăzută la alin. (1).

(3) Structurile teritoriale în domeniul
silviculturii, ale autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură se

1. Articolul 22 va avea următorul
cuprins:
   “Art. 22. - (1) Inspectoratele
teritoriale de regim silvic şi
cinegetic, precum şi structurile
teritoriale în domeniul silviculturii ale
autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură se constituie
la nivelul fiecărui judeţ, dacă
suprafaţa pădurilor judeţului, potrivit
art.3 lit.a) – e), este de minimum
50.000 hectare.
(2) În cazul judeţelor în care suprafaţa
pădurilor este sub limita prevăzută la
alin. (1), inspectoratele teritoriale de
regim silvic şi cinegetic, precum şi
structurile teritoriale în domeniul
silviculturii ale autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură
vor fi constituite pe raza a două sau a
mai multor judeţe limitrofe, astfel
încât suprafaţa minimă a acestora să
fie cea prevăzută la alin. (1).
 (3) Inspectoratele teritoriale de
regim silvic şi cinegetic, precum şi
alte structuri aflate în subordinea

Pentru corelare cu
prevederile Legii
nr.120/2004 privind
modificarea şi
completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 96/1998.
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constituie prin hotărâre a Guvernului.

(4) Personalul tehnic de specialitate din
structurile teritoriale în domeniul
silviculturii, ale autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură va
fi dimensionat în raport cu suprafaţa
pădurilor şi cu numărul de proprietari,
astfel încât pentru o suprafaţă medie de
20.000 hectare să existe un cadru tehnic
cu pregătire superioară în domeniul
silviculturii.”

autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură se constituie
prin hotărâre a Guvernului.
(4) Personalul tehnic de specialitate
din structurile teritoriale prevăzute la
alin.(1) va fi dimensionat în raport cu
suprafaţa pădurilor şi cu numărul de
proprietari, astfel încât pentru o
suprafaţă medie de 20.000 hectare să
existe un cadru tehnic cu pregătire
superioară în domeniul silviculturii.

(5) Pentru controlul lucrărilor tehnice
de teren şi pentru executarea
controalelor de fond se va asigura un
inginer silvic sau un tehnician silvic
pentru o suprafaţă medie de 10.000
hectare.”

Deputat PSD: Marian Ianculescu

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Ioan BÂLDEA       Alexandru PEREŞ

Întocmit: Consilier Anton Păştinaru     
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