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Bucureşti, 31 august 2017
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PL-x 455/2011/2012

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun înlocuitor privind cererea de reexaminare a Legii
privind scoaterea din fondul forestier național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a
statului și transmiterea acestora din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –
ROMSILVA, Direcția Silvică Neamț, în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea
realizării obiectivului de investiții „Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și
apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, județul
Neamț”, trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx
455/2011/2012, ca urmare a cererii de examinare formulată de Președintele României transmisă
în data de 19 septembrie 2012.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Eugen NICOLICEA

Ioan MUNTEANU

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Camera Deputaţilor

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice

Bucureşti, 1 septembrie 2017
Nr. 4c-11/957

Bucureşti, 1 septembrie 2017
Nr. 4c-4/372

Prezentul raport înlocuiește in totalitate raportul
transmis cu adresa nr. 24/370/23.10.2012

RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR
asupra reexaminării Legii privind scoaterea din fondul forestier național a unor terenuri
aflate în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora din administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția Silvică Neamț, în administrarea Consiliului
Județean Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții „Protecție și consolidare
infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075,
comuna Ion Creangă, județul Neamț”
(PLx 455/2011/2012)
În conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice, au fost sesizate spre reexaminare asupra Legii privind scoaterea din fondul forestier
național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora din
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția Silvică Neamț, în administrarea
Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții „Protecție și consolidare
infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna
Ion Creangă, județul Neamț”, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Președintele
României.
Proiectul de lege potrivit prevederilor art.75 alin.(1) și (3) din Constituţia României, republicată, și
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei
Deputaților.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri, conform
avizului nr. 229 din 4 martie 2011.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 479/03.02.2017, nu susține adoptarea
acestei inițiative legislative.
Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare scoaterea, prin derogare de la prevederile art. 35,
37 și 41 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, din fondul forestier
național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și trecerea acestora din administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția Silvică Neamț, în administrarea Consiliului Județean Neamț,
pentru realizarea obiectivului de investiții „Protecție și consolidare și infrastructură, calibrare albie și apărări
de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă”.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativă legislativă în ședința din 22 iunie
2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alineatul (1) din Constituția României, republicată.
Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din
28 februarie 2012.
Președintele României a solicitat reexaminarea legii, iar cererea de reexaminare a fost transmisă
Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată în data de 22 martie 2012.
Președintele României a formulat cererea de reexaminare pentru următoarele motive:
Pentru realizarea lucrărilor de investiții, pe amplasamentul solicitat, este necesară respectarea
condițiilor stabilite de Legea nr. 46/2008 Codul silvic. Astfel, scoaterea definitivă din fondul forestier
național a terenurilor necesare realizării lucrărilor, ar fi oportună numai cu condiția compensării acestora cu
alte terenuri echivalente, respectându-se prevederile legale în vigoare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare și a propus
respingerea legii.
Plenul Camerei Deputaților a hotărât în ședința din ziua de luni, 18 februarie 2013, retrimiterea la
comisii în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport.
În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia juridică, de
disciplină și imunități au examinat legea mai sus menționată în ședințe separate.
La dezbaterea lucrărilor Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Apelor și
Pădurilor domnul Dănuț Iacob – director.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut inițiativa legislativă, menționată
mai sus, cererea de reexaminare formulată de Președintele României, forma adoptată de Senat (respectiv
adoptarea cererii de reexaminare și respingerea legii) și punctele de vedere ale Guvernului, în ședința din 5
aprilie 2016. La dezbateri au fost prezenți deputați, membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități,
conform listei de prezență.
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au
examinat inițiativa legislativă menționată mai sus, cererea de reexaminare formulată de Președintele
României și punctul de vedere al Guvernului, în ședința din 29 august 2017. La dezbateri au fost prezenți
deputați, membrii ai Comisiei, conform listei de prezență.
În urma reexaminării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii, au
hotărât, cu majoritate de voturi, sa supună votului Plenului Camerei Deputaților adoptarea cererii de
reexaminare formulată de Președintele României și respingerea Legii privind scoaterea din fondul
forestier național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora din
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, Direcția Silvică Neamț, în administrarea
Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții „Protecție și consolidare
infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna
Ion Creangă, județul Neamț”.
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA

PREŞEDINTE,
Ioan MUNTEANU

SECRETAR,
Necuali Costel DUNAVA

SECRETAR,
Dan CIOCAN

Consilier parlamentar, Alexandra Mușat

Consilier parlamentar, Alexandra Simionel
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