
EXPUNERE DE MOTIVE

Infracjiunea prevazuta de art. 109 din Legea nr. 46/2008, republicata 
si actualizata - Codul silvic, referitoare la flirtul de arbori, puie|i sau lastari, 
necesita o noua reglementare, respectiv asimilarea acesteia de catre 
infracliunea de furt incriminata de Codul penal.

Un prim motiv in sprijinul acestei modificari legislative este 
respectarea principiului referitor la egalitatea de tratament juridic pentru 
toate persoanele care savar§esc fapte de aceea^i natura, av&id in vedere ca, 
potrivit actualelor reglement^i din Codul silvic, nu reprezinta infractiune 
furtul de material lemnos. a carui valoare nu este de cel putin 5 ori mai mare 
decat prepal mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior.

De asemenea, modiflcarea legislativa devine absolut necesara in 
contextul national actual, caracterizat o crestere alarmanta a defrisarilor 
ilegale si a furtului de masa lemnoasa din fondul forestier national si din 
vegetatia forestiera din afara fondului forestier national.

Astfel, una dintre principalele cauze pentru care nu se pot stopa 
furturile si defrisarile ilegale este permisivitatea actualelor reglementari, 
respectiv existenta unui prag valoric pentru a incadra furtul ca infractiune.

Din cauza faptului ca marea majoritate a flirturilor de arbori este 
infaptuita de persoane fizice, cu mijloace rudimentare de transport, in rare 
situatii valoarea masei lemnoase depaseste pragul impus de actuala 
legislate, fapta fiind astfel incadrata ca si contraventie silvica, prevazuta de 
art. 8 alin. 1 lit. b) din Legea 171/2010 privind stabilirea §i sancfionarea 
contravenfiilor silvice.

Aflandu-ne in prezenta unor fapte ce reprezinta contraventii silvice, 
nu se realizeaza cercetarea penala de catre organele abilitate, cu consecinta 
ca doar aproximativ 5% din aceste furturi sunt solutionate, iar faptuitorii nu 
sunt trasi la raspundere.

Pe de alta parte, la nivel national, astfel de furturi de arbori sunt foarte 
numeroase si des infaptuite, rezultatul concret fiind un volum semnificativ 
de material lemnos sustras din vegetatia forestiera.

Demn de mentionat este si faptul ca, daca la momentul elaborarii 
actualului Cod silvic, legiuitorul a avut in vedere si un element de protectie 
sociala a persoanelor cu posibilitati reduse de a-si asigura incalzirea 
locuintei pe timp de iarna, acest aspect nu mai este de actualitate.
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In prezent, incalzirea locuintei in perioada sezonului rece este 
asigurata prin prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de 
incluziune, astfel ca, din punct de vedere al protectiei sociale, nu este 
fundamentata mentinerea pragului valoric din Codul silvic.

Din motivele mentionate, pentru prevenirea si stoparea defrisarilor 
ilegale si a furtului de material iemnos din vegetatia forestiera, precum si 
pentru descurarajarea si/sau tragerea la raspundere a persoanelor care se fac 
vinovate de astfel de fapte, este necesara modificarea legislatiei in vigoare si 
adaptarea acesteia la realitatile actuate.

Propunem introducerea expresa in Codul penal a infractiunilor de furt 
si furt calificat de arbori, puieti si lastari, iar pe cale de consecinta abrogarea 
art. 109 din Codul silvic, precum si a literei b) a articolului 8, alineatul 1 din 
Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.

Av^d in vedere cele prezentate mai sus, supunem Parlamentului 
spre dezbatere si adoptare prezenta propunere legislativa.

Initiator,
Gratiela Leocadia Gavriiescu, deputat afili^t Grupului PSD
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