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AVIZ

referitor la propunerea legislativa 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 artlll alin.(l) din Legea nr.169/1997 

pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Analizand propunerea legislativa 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 artlll alin.(l) din Legea nr.169/1997 

pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

(b330/12.06.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/2480/16.06.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D645/16.06,2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr,73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fimctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect, astfel cum rezulta din 

Expunerea de motive, reglementarea dreptului „proprietarilor de terenuri 

forestiere pentru care s-a dispus suspendarea serviciilor publice” in 

temeiul 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.(l) din Legea nr.169/1997 

pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 

modificarile ?i completarile ulterioare, de a efectua lucrari de exploatare 

a produselor accidentale in regie proprie sau prin prestari servicii cu 

operatori atestati.



Propunerea legislative face parte din categoria legilor ordinare, iar 

in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, 
republicata, prima Camera sesizata este Senatul.

Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se 

poate pronunta asupra oportunitatii masurilor propuse.
2. Analizand textul propus pentru lit.e) a alin,(l) al art.4, semnalam 

ca, astfel cum este formulat, acesta cuprinde trei teze, care reprezinta idei 

juridice diferite, ce nu se pot grupa intr-o singura enumerare.
Prin urmare, avand in vedere prevederile art.49 alin.(3) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit 

carora „Daca ipoteza marcata cu o litera necesita o dezvoltare sau o 

explicare separata, aceasta se va face printr-un alineat distinct care 

sa urmeze ultimei enumerari”, sugeram disjungerea textului propus si 
restructurarea proiectului, astfel:

- prima §i a doua teza, respectiv, „punerea in valoare si recoltarea 

produselor accidental; vanzarea acestor produse se face in conditiile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publica a statului, aprobat in conditiile legii” sa constituie, in 

continuare, o enumerare distincta ca in actul normativ de baza, marcata 

cu litera e);
- textul propus pentru teza a treia, respectiv, „proprietarul fondului 

in condi|iile Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica a statului”, sa fie 

introdus ca alineat distinct al art.4, marcat ca alin.(l^).
Referitor la textul care va fi marcat ca lit.e), mentionam ca este 

diferit de textul lit.e) din actul normativ de baza, asadar, asupra lui s-a 

intervenit legislativ prin modificare. Introducerea noului alineat constituie 

0 interventie legislativa de natura completarii actului normativ de baza.
In considerarea acestor observatii si avand in vedere ca se intervine 

legislativ asupra unui singur element structural din Legea nr,3 74/2006, cu 

modific^ile si completarile ulterioare, este necesar ca partea de debut a 

titlului sa fie reformulata, astfel:
„Lege pentru modificarea si completarea art.4 din Legea

forestier

nr.374/2006
Din aceleasi considerente, partea introductiva a articolului unic 

trebuie sa fie formulata, astfel:
„Articol unic. - Articolul 4 din Legea nr.374/2006 privind 

suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii 

terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la
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art.III alin.(l) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea §i completarea 

Legii fondului funciar nr, 18/1991, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.846 din 13 octombrie 2006, cu modificarile si 
completmle ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum 

urmeaza:”.
In continuare, se vor reda textele propuse, precedate de dispozitiile 

de modificare si completare, astfel:
„1. La alineatul (1) Utera e) se modifica si va avea

urmatorul cuprins:
„e) punerea in valoare si recoltarea produselor accidentale; 

vanzarea acestor produse se face in conditiile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, 
aprobat in conditiile legii”.

„2. Dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l^), 
cu urmatorul cuprins:

„(1^) Prin exceptie de la prevederile alin.(l) lit.e), in 

situatia in care proprietarul terenului forestier este o persoana juridica, 
aceasta poate proceda la exploatarea produselor forestiere accidentale in 

regie proprie sau prin prestari servicii cu operatori economici atestati 

pentru lucrari de exploatare forestiera, cu posibilitatea vanzarii catre 

populatie a lemnului de foe si a lemnului de lucru cu diametrul la capatul 

gros de maximum 24 de cm. Valorificarea tuturor celorlalte sortimente de 

lemn rezultate se realizeaza in conditiile Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica”.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 846/13 oct. 2006L. nr. 374/2006
Lege privind suspendarea sen/iciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere 
pentru care au fast emise documentele prevSzute la art. Ill alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru 
modificarea §i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

promulgata prin D. nr. 1150/2006 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006
Decret pentru promulgarea Legii privind suspendarea 
serviciului public cu specific silvic pentru proprietani terenurilor 
forestiere pentru care au fost emise documentele prevdzute la 
art. Ill alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea $i 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/

1

2 modific§ri prin L. nr. 252/2018 M. Of. nr. 947/9 nov. 2018
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 374/2006 
privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru 
proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 
documentele prevdzute la art. Ill alin. (1) din Legea nr. 
169/1997 pentru modificarea $i completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991

jnodi/icdMrJ. 3, art. 4 art. 6 alin. (1); 
introduce alin. (2) ^i (3) la art. I ^i art. 7
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