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Pentru modiflcarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

1. Art. 6 alineatul (2) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(2) Vegetafia forestiera de pe terenurile din afara fondului forestier national este supusa normelor 
tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase §i reglementarilor privind autorizarea spre 
exploatare §i circulatia materialului lemnos.

2. Art. 37 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier national, doar cu condifia compensarii acestora, 
fara reducerea suprafetei fondului forestier terenurile proprietate privata a persoanelor fizice sau 
juridice care sunt declarate neproductive din punct de vedere silvic, in urma realizmi unor studii 
de catre firme atestate pentru lucrari de amenajare.

(2) Solicitantul scoaterii definitive are obligatia compens^i cu teren a c^i suprafa^ este cel 
pu|in egala cu suprafa^a terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier national. (

3) Solicitantul nu este obligat la plata unor obligatii bane§ti.

(4) Terenurile cu care se realizeaza compensarea prevmita la alin. (2) trebuie sa fie numai din 
afara fondului forestier na|ional, dar limitrofe acestuia, apte de a fi imp^urite. In situa^ia in care 
suprafa^a minima a unui teren cu care se realizeaza compensarea este mai mare de 20 ha, acesta 
poate sa nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie sa fie compact. Nu se poate realiza 
compensarea cu terenuri degradate, neproductive din punct de vedere silvic sau cu terenuri 
situate in zonele de stepa, alpina §i subalpina.

(5) In judetele in care suprafata fondului forestier este sub 30% din suprafata judefului, 
compensarea se realizeaza numai cu terenuri din cadrul aceluia§i judet.



(6) in situa^ia in care peste 50% din suprafa|a proprieta|ii forestiere este declarat teren 
neproductiv, pentru a evita fragmentarea proprietatii, proprietarul poate opta, in condi|iile 
prezentului articol, pentru scoaterea din fond forestier a intregii suprafete.

(7) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier national dobandesc destinafia pe care 
proprietarul a solicitat-o §i care i-a fost aprobata, in momentul in care a fost emisa aprobarea-de 
scoatere definitiva din fondul forestier national.

(8) Pentru terenurile prevazute la alin. (4) sunt obligatorii inscrierea in amenajamentele silvice ?i 
asigurarea administrarii sau serviciilor silvice in termen de 30 de zile de la data aprobarii 
scoaterii definitive din fondul forestier, precum §i impadurirea in maximum doua sezoane de 
vegetatie.

3. Articolul 53 alineatul (6) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(6) Se interzice trecerea animalelor domestice prin padure in arboretele in curs de regenerare, in 
plantafiile §i regenerarile tinere, in rezervafiile §tiintifice, monumentele naturii, rezervafiile 
naturale, in zonele de protecfie stricta ale parcurilor nafionale §i naturale, in perimetrele de 
ameliorare, precum §i in perdelele forestiere de protecfie.

4. Articolul 83 alineatul (2) se modifica §i va avea urmptorul cuprins:

(2) Drumurile forestiere sunt cai de transport tehnologic, de utilitate privata, utilizate pentru: 
gospodarirea padurilor, desfa§urarea activitafilor de v^atoare §i pescuit sportiv, interventii in 
caz de avarii, interven|ii §i prevenirea unor calamitafi naturale sau dezastre, fiind inchise 
circulafiei publice, cu excepfia activitatilor sportive, de recreere §i turism care se pot practica 
numai cu acordul proprietarului, iar in cazul padurilor proprietate publica a statului, cu acordul 
administratorului acestora.

Aceasta LEGE a fost adoptata cu respectarea prevederilor 75 §i 76 din Constitufia Romaniei
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