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referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.46/2008 privind Codul silvic (b441/28.07,2020)

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

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

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

cu privire la avizarea propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind 

Codul silvic (6441/28.07.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in §edinta din data de 13.08.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, p^ile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> reprezentantii partii patronale §i 6 reprezentanti ai asociatiilor §i fundatiilor

neguvemamentale ale societatii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;

> reprezentantii parfii sindicale §i 5 reprezentanti ai asociatiilor §i fundatiilor

neguvemamentale ale societatii civile au votat pentm avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

■ modificare art. 6 alin. (2) este de natura sa instituie in mod nejustificat o serie de obligatii 

impovaratoare in sarcina proprietarilor persoane fizice, in sensul ridicarii de catre ace§tia de
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vegetable forestiera de pe terenurile aflate in proprietatea lor, dar din afara fondului forestier 

national. Astfel, avand in vedere ca, potrivit art. 20 alin. (10) din Legea nr.46/2008 privind 

Codul silvic, cu modific^ile §i completarile \AXQnodccQ”exploatarea masei lemnoase in 

baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizatiilor de exploatare, eliberate de 

seful ocolului silvic, care cuprind obligatii referitoare la condifiile din punctul de vedere al 

protecfiei mediului pentru desfd§urarea activitdfii ^i mdsurile pentru monitorizarea

__ acesteia." ..proprietarul persoana-fizica va fi neyoit .sa ob^ina, in.prealabil,_de la_o.coluLsilyic_

competent, autoriza^ia de exploatare, actul de punere in valoare (ce presupune §i marcarea 

pe fir a vegetatiei forestiere in cauza), toate acestea cu suportarea costurilor aferente. A§a se 

explica de ce legiuitorul, in forma actuala a Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, cu 

modificarile si completarile ulterioare, nu a impus respectarea reglementarilor privind 

autorizarea spre exploatare §i pentru vegetatia forestiera de pe terenurile din afara fondului 

forestier national, o astfel de modificare nefiind, de altfel, propusa nici prin proiectul de 

Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL~x nr. 356 din 

10 iunie 2020), adoptat deja de Senat in §edinla din 03.06.2020 si de Comisia pentru 

agricultura, silvicultura, industrie alimentara §i servicii specifice, in urma §edinlei ce a avut 

loc in data de 03.08.2020;

■ modificarile aduse art. 37 sunt de natura sa favorizeze proprietarii terenurilor din fondul 

forestier national - persoane fizice sau juridice, in detrimentul componentei acestui fond. 

Astfel, se elimina orice conditionare §i cazurile limitative care permit in prezent scoaterea 

definitiva a unor terenuri din fondul forestier national (conform art. 37 alin. (1) din actuala 

reglementare), sarcina de plata a unor obligalii bme§ti §i obligatia ca terenul cu care se 

realizeaza fizic compensarea sa fie un teren care are de 5 ori valoarea terenului care se 

scoate definitiv din fondul forestier national, precum §i obligatia ca suprafata terenului dat 

in compensare sa nu fie mai mica decat de 3 ori suprafata terenului care face obiectul 

scoaterii din fondul forestier nalional. Singurele condi^ii, in cazul adoptarii modific^ii 

textului art. 37 din Codul Silvic, vor fi reprezentate de formularea unei cereri de catre 

solicitant, depunerea unui studiu prin care urmeaza a fi declarat neproductiv din punct de 

vedere silvic terenul in cauza (studiu a c^ei obiectivitate poate sta sub semnul intrebarii) §i 

obligalia compens^ii cu un teren cel putin egal cu suprafata terenului care face obiectul 

scoaterii din fondul forestier national. Se pune intrebarea legitima de ce formularea art. 37 

alin. (2) din propunerea legislative supusa analizei nu mai pastreaza limita superioara cu 

privire la terenul oferit in compensare (nici in ceea ce prive§te valoarea, nici in ceea ce 

prive§te suprafata) reglementata la art. 37 alin. (3) din Codul Silvic in vigoare, cu atat mai 

mult cu cat in cuprinsul expunerii de motive nu se regase§te niciun argument in acest sens. 

Mai mult decat atat, se remarca faptul ca prin alin. (6) din propunerea legislative (”in



situafia in care peste SOVo din suprafafa proprieidfii forestiere este declarat teren 

neproductiv, pentru a evita fragmentarea proprietafii, proprietarul poate opta, in condifiHe 

prezentului articol, pentru scoaterea din fond forestier a intregii suprafefe.se introduce o 

posibilitate care nu exists in actuala reglementare a art. 37 din Legea nr. 46/2008 privind 

Codul Silvic. Aceasta este in masurS sS produca un impact asupra suprafetei fondului 

forestier national, in condi^iile in care se propune eliminarea obligatiei de a oferi teren in

—compensare,-cu-o.suprafajS mai mare decat oea a terenului pentru care se solicits scoaterea 

definitivS din fondul forestier national;
■ modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile §i completSrile 

ulterioare, fScuta pentru a favoriza scoaterile definitive din Fondul Forestier National a 

terenurilor care sunt declarate neproductive din punct de vedere silvic pentru a li se da o 

alts destina|ie, este nefiindamentata, termenul de teren neproductiv din punct de vedere 

silvic fiind lipsit de temei. Mai mult decat atat, Codul Silvic prevede ca, panS in anul 2035, 

in fondul forestier national sS se preia douS milioane hectare terenuri degradate, 

neproductive pentru a fi transformate in pSduri;

■ de asemenea, propunerea legislativS prevede limitarea restrictiei de trecere a animalelor 

domestice prin arii naturale protejate de interes national doar la zona de protectie stricta a 

parcurilor nationale §i naturale, ceea ce pune in pericol seminti§ul §i regenerarea naturals a 

pSdurilor din zonele de protectie integrals §i conservare durabila din parcurile nationale §i 

naturale.
> 3 reprezentanti ai asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale ale societStii civile s-au 

abtinut de la vot.

Pre§edinte, 
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