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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

 
Vă înaintăm, alăturat raportul comun asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi 
a Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, transmisă Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pentru examinare în fond, cu 
adresa nr. Plx 321/2020 din 2 iunie 2020. 
 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
                                                                   

 

     PREȘEDINTE                                     PREȘEDINTE                               PREȘEDINTE                  

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ      Cătălin-George  STÂNGĂ            Ionuț-Florin BARBU 
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii nr.171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 

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

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre 
dezbatere în  fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii 
nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, transmisă cu adresa nr. 
Plx. 321 din 2 iunie 2020 și înregistrată cu nr. 4c-13/448/2020, 4c-8/128/2020 și respectiv 4c-
5/335/2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința 
din data de 19.05.2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului nr. 
276/30.03.2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege conform avizului nr. 
1920/26.03.2020. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ inițiativa legislativă în sedința din 
data de 01.10.2019. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în ședința din data de 
16.06.202o, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea unei perioade de 5 ani pentru 
aplicarea dispoziţiilor alin.(1) al art.II din Legea nr.186/2017 . 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specific,  au  examinat proiectul de 
lege în ședinte separate.  



Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 235/01.03.2021, nu susține 
adpotarea inițiativei legislativă. 

Comisia pentru mediu si echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în ședința online 
din data de 20 aprilie 2021. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a  dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa  din data de 30 martie 2021. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, a examinat și dezb ătut proiectul de lege în 
ședința din 8 martie 2022. 

În urma dezbaterilor membrii celor 3 comisii au hotărât cu majoritate de voturi, să 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice. 
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE                                PREȘEDINTE                               PREȘEDINTE            
Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ    Cătălin-George  STÂNGĂ             Ionuț-Florin BARBU 

 

 

       SECRETAR                                 SECRETAR                                   SECRETAR 

      Olivia Diana Morar                          Ervin MOLNAR        Constantin BÎRCĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Consilier parlamentar, Bucur Dragos                 Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc                 Consilier parlamentar  Ionela Ghiveciu
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