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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN

Stimatd doamnd Secretar General,

if Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV/2481/16.06.2020, inregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 4882/18.06.2020, va transmitem alaturat avizul Consiliului Economic §i 

Social referitor la propunerea legislativd pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind 

suspendarea serviciului public cu specific sitvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru 

care au fast emise documentele prevdzute la artJII alinfl) din Legea nrJ69/1997 pentru 

modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (b330/12.06.2020).

Cu deosebita consideralie,

Pre§edinte,
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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu speciHc silvic 

pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 

documentele prevazute la art.III alin.(l) din Legea nr.169/1997 pentru 

modificarea $i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

(b330/12.06.2020)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modific^le si completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i funclionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind 

suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 

pentru care au fost emise documentele prevazute la art.III alin.(I) din Legea nr.169/1997 

pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (b330/12.06.2020).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 1.07.2020, desfa^urata online, conform prevederilor Hot^&ii Plenului 

nr.37/18.03.2020, modificata prin Hotararea Plenului nr. 52/14.05.2020, avizeaza 

FAVORABIL prezentul proiect de act normativ.
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