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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ȘI SERVICII 

SPECIFICE 

    
           
          

 

 
                                                                                          București, 14 noiembrie 2017 

 
 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut 

la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

silvice, transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi spre dezbatere în 

fond, cu adresa nr. PLx. 321 din 3 octombrie  2017. 

            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

 

 PREŞEDINTE, 

Alexandru STĂNESCU 

 

    
          

 
          

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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 COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
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                                                                                                        București, 14 noiembrie 2017 
                                                             PLx. 321/2017 

 

RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 

privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, transmis cu adresa nr. 

PL.x 321 din 3 octombrie  2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 26 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit art. 75 din Constituția 

României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Consiliul Legislativ a transmis Parlamentului avizul favorabil, prin adresa cu nr. 

638/4.08.2017. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut 

la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, 

până la data de 31 decembrie 2017. 
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 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 

mediu și echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de lege, în ședințele din data de 11 

octombrie 2017 și, respectiv, 18 octombrie 2017. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele două comisii 

sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate: 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice a examinat inițiativa în ședința din data de 17 octombrie 2017. La lucrările 

comisiei și-au înregistrat prezența toți deputații, membri ai comisiei. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în 

şedinţa din data de 14 noiembrie 2017. Deputații au fost prezenți conform listei de 

prezență. 

Potrivit art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, la ședințele celor două comisii a participat, în 

calitate de invitat, domnul Istrate Ștețco – secretar de stat și domnul Dănuț Iacob, director 

în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor. 

În urma examinării proiectului de lege și a dezbaterilor, membrii celor două comisii 

au hotărât, cu majoritate de voturi (patru abțineri și un vot împotrivă), să propună 

plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

silvice, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa 1 ce face parte integrantă din 

prezentul raport. 

   În raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 PREȘEDINTE,  PREȘEDINTE, 

 Eugen NICOLICEA 
 

 

 
Secretar, 

Alina Elena Tănăsescu 
 
 

 
Consilier parlamentar,  
Alina GRIGORESCU  

 Alexandru STĂNESCU 
 

 

 
Secretar, 

                  Dan CIOCAN 
 
 
 

Consilier parlamentar,  
dr. Gabriela Amalia  CIUREA 

 
Şef serviciu - Anton PĂȘTINARU 
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PLx  nr. 321/2017 
Anexa nr. 1 

Amendamente admise  
 

 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanță de urgență 
9/2017 

 

Forma adoptată de Senat Amendamente admise/autor Motivare 

1  Titlul legii 
 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 

privind prorogarea termenului 
prevăzut la art. IV din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 171/2010 

privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice 

 

Nemodificat  

2 Articol unic - Termenul privind 
abrogarea Legii nr. 4/2015 
pentru aprobarea preţului 
mediu al unui metru cub de 
masă lemnoasă pe picior, 
prevăzut la art. IV din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2016 pentru 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.9 din 9 
august 2017 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art. IV din 
Ordonanţa de urgenţă a 
guvernului nr. 51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea şi 

Art. I-  Se aprobă  Ordonanţa 
Guvernului nr.9 din 9 august 
2017 privind prorogarea 
termenului prevăzut la art. IV 
din Ordonanţa de urgenţă a 
guvernului nr. 51/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 171/2010 privind stabilirea şi 
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modificarea şi completarea 
Legii nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr 726 din 
20 septembrie 2016, se prorogă 
până la data de 31 decembrie 
2017. 

sancţionarea  contravenţiilor 
silvice, adoptată în temeiul art. 1 
pct. XII din Legea nr. 161/2017 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 660 din 10 august 
2017. 

sancţionarea  contravențiilor 
silvice, adoptată în temeiul art. 1 
pct. XII din Legea nr. 161/2017 
privind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanţe, şi publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 660 din 10 august 
2017.   

3. 

 

 Art. II- De la  data de 1 ianuarie 
2018 se stabileşte preţul mediu 
al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, la valoarea 
de 164 lei. 
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