
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic  

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 193 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea şi completarea art. 37 

şi 39 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu 

următoarele modificări şi completări: 

 

1. La articolul unic punctul 1, litera b) a alineatului (1) al 

articolului 37 va avea următorul cuprins: 

„b) structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, 

unităţi de cult, obiective sociale, sportive şi medicale, construcţii 
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hidrotehnice de interes local. În înţelesul prezentei legi, categoria 

obiective sociale nu include locuinţele individuale şi ansamblurile 

rezidenţiale edificate în fondul forestier proprietate publică;” 

 

2. La articolul unic, după punctul 1 se introduce un nou 

punct, pct. 11, cu următorul cuprins: 

„11. La articolul 37 alineatul (1), litera c) va avea următorul 

cuprins: 

c) locuinţe sau case de vacanţă, numai în fondul forestier 

proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;” 

 

3. La articolul unic punctul 2, litera e) a alineatului (1) al 

articolului 37 va avea următorul cuprins: 

„e) reţele de surse de apă potabilă şi canalizare, reţele şi sisteme 

de comunicaţii, precum şi drumuri de interes judeţean şi local;” 

 

4. La articolul unic punctul 4, alineatul (6) al articolului 39 

va avea următorul cuprins: 

„(6) Este interzisă aprobarea ocupării temporare de terenuri din 

fondul forestier administrat/pentru care sunt asigurate serviciile silvice 

de către un ocol silvic, pentru operatorii economici şi succesorii în 

drepturi ai acestora, în situaţia în care aceştia nu au redat circuitul silvic, 

în condiţiile alin. (5), terenurile forestiere ocupate anterior din fondul 

forestier naţional, cu excepţia situaţiilor de urgenţă reglementate în 

condiţiile legii.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 12 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1)  

din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 


