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București, 4 iunie 2018
RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 din Legea
nr.46/2008 privind Codul silvic
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunități, Comisia pentru
mediu şi echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea art.62 şi
modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, transmisă cu adresa nr. Plx.516
din 4 decembrie 2017.
La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al
Consiliului Legislativ (nr.488/26.06.2017) și punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.
1065/21.07.2017).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.46/2008 ‐ Codul silvic, în sensul interzicerii, sub sancţiune penală, a exploatării şi
transportului masei lemnoase pe timp de noapte din fondul forestier, pentru toate fazele ei:
doborât, fasonat, secţionat, scos, apropiat până la platforma primară.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedința din
27 noiembrie 2017.
În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic,
Comisia pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și Comisia juridică,
de disciplină şi imunități au examinat propunerea legislativă sus‐menționată în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă în
şedința din 15 mai 2018. La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic și‐au înregistrat
prezența un număr de 15 deputați.
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Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au
examinat propunerea legislativă în ședința din data de 20 februarie 2018, la lucrări fiind prezenți
un număr de 23 de deputați din totalul de 24 membri ai comisiei.
Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea în ședința din data de 4
iunie2018, la lucrări deputații fiind prezenți conform listei de prezență.
La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
domnul Deleanu Constantin, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.
În urma examinării propunerii legislative membrii celor trei comisii sesizate în fond au
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii
legislative pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind
Codul silvic cu amendamentele respinse prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul
raport.
Motivele respingerii:
‐ interdicția executării lucrărilor de exploatare a arborilor pe timp de noapte există deja în
legislația în vigoare în Normele de securitate a muncii pentru exploatări şi transporturi forestiere
(NSSM114).
 din analiza propunerii legislative, rezultă că orice persoană, indiferent că este sau nu
autorizată să efectueze lucrări de exploatare ale materialului lemnos, inclusiv proprietarul pădurii
sau un operator autorizat poate fi subiect activ al infracțiunii. Astfel, soluțiile cuprinse în
propunerea legislativă apar ca excesive şi nejustificate, în raport cu argumentele cuprinse în cadrul
Expunerii de motive privind necesitatea prevenirii exploatării ilegale de masă lemnoasă, precum și
în raport cu legislația specifică în vigoare.
Prin obiectul de reglementare şi conținutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice.
Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituția României, republicată şi ale art.92
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

EUGEN NICOLICEA

ION CUPĂ

ALEXANDRU STĂNESCU

SECRETAR,

SECRETAR,

SECRETAR,

Petru Farago

Dan Ciocan

Aida Cristina Căruceru

Consilier parlamentar ,
Alina Alexandriuc

Șef serviciu, Anton Păștinaru
Consilier parlamentar, Ionela Began
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Anexă
Amendamente respinse
la propunerea legislativă pentru completarea art.62 şi modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Nr.
Crt.
0
1.

2.

3.

Forma inițiatorului

Amendament

Motivație

CAMERA DEPUTAȚILOR

1
Titlul legii

2
Titlul legii

3

4

Lege pentru completarea art. 62
și a art. 110 din Legea
nr.46/2002 privind Codul silvic
Articol unic ‐ Legea nr.46/2002
privind Codul silvic republicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611
din
12
august
2015,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, se modifică și se
completează și va avea următorul
cuprins:
1. La art.62, după alin.(4) se
introduce un nou alin. (41) cu
următorul cuprins:

Lege pentru completarea Legii
nr.46/2002 privind Codul silvic

(41) Este interzisă exploatarea și
transportul masei lemnoase pe
timp de noapte în fondul forestier
pentru toate fazele ei: doborât,
fasonat, secționat, scos, apropiat,
până la platforma primară.

Articol unic ‐ Legea nr.46/2002
privind Codul silvic republicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611
din 12 august 2015, cu modificările
și completările ulterioare, se
completează și va avea următorul
cuprins:
1. La art.62, după alin.(2) se După adoptarea Legii nr.
introduce un nou alin. (21) cu 175/2017, s‐au introdus noi
următorul cuprins:
articole și alineate (inclusiv
alineat nou (41)), ceea ce
1
(2 ) Este interzisă exploatarea și impune
renumerotarea
transportul masei lemnoase pe alineatului propus.
timp de noapte în fondul forestier
pentru toate fazele ei: doborât,
fasonat, secționat, scos, apropiat,
până la platforma primară.

CAMERA DEPUTAȚILOR

CAMERA DEPUTAȚILOR

CAMERA DEPUTAȚILOR

3

4.

5.

2. Art. 110 se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. 100 – Nerespectarea obligației
prevăzute la art. 30 alin. (1) și art.
62 alin. (41) constitutie infracțiune
silvică și se pedepsește cu amendă.

Se elimină

2. După art. 104 se introduce un
nou articol, 1041 care va avea
următorul cuprins:
Art. 1041 – Nerespectarea
obligației prevăzute art. 62 alin.
(21) constitutie contravenție
silvică și se pedepsește cu
amendă, de la 5.000 de lei la
10.000 de lei, prevăzută la art. 7
alin.(1) din Legea nr. 171 din 16
iulie 2010 privind stabilirea şi
sancţionarea
contravenţiilor
silvice.

Propunem
înlocuirea
sancțiunii – din infracțiune,
în contravenție la regimul
silvic.
Sancțiunea contravențională
este complementară cu
sancțiunile prevăzută de
Capitolul IV ”Integritatea
fondului forestier, paza şi
protecția
pădurilor”
prevăzute de Legea nr. 171
din 16 iulie 2010 privind
stabilirea şi sancționarea
contravențiilor silvice.

CAMERA DEPUTAȚILOR

CAMERA DEPUTAȚILOR

Autori:
Racuci Claudiu, deputat PNL
Alexe Costel, deputat PNL
Lungu Tudorita, deputat PNL
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