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PUNCTE DE VEDERE 

referitoare la propunerea legislativă pentru modifcarea şi completarea 

Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic (b16/9.02.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind or,ganizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modi zcarea şi completarea Legii nr. 

46/2008 - Codul Silvic (b16/9.02.2021). 

În temeiul art. 6 aim . (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările Si completările ulterioare, şi art. 22 

aim . (4) din Regulamentul de organizare Si funcţionare, în şedinţa din data de 4.03.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.3 7/ 18.03.2020, modificată prin 

Hotărârea Plenului nr.52/14.05.2020, părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi 

Social i-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

a) reprezentanţii părţii patronale: 

➢ 5 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ; 

➢ 5 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• scoaterea din fondul silvic a unor terenuri pentru a construi noi facilităţi turistice, cu 

toată infrastructura chiar pe linia pârtiei, nu se încadrează în categoria unor dezvoltări 



raţionale a domeniilor schiabile. Expunerea de motive face trimitere la staţiuni montane 

din Vestul Europei, fără a aminti însă că acolo hotelurile şi toate amenaj ările propuse 

prin actul normativ sunt la baza domeniilor schiabile; 

• expunerea de motive nu precizează modalitatea prin care sau stabilit noile praguri 

maxime privind suprafeţele pentru care este permisă scoaterea din fondul forestier; 

• suprafaţa maximă ce poate fi scoasa din fondul forestier, de eel mult 30% din suprafaţa 

proprietăţii forestiere, este prea mare, aceasta nefiind determinata in baza unor studii 

care sa se bazeze pe criterii obiective; 

• prevederile propunerii legislative contrazic toate principiile legate de gospodărirea 

durabila a fondului forestier, precum cele ale integrităţii acestuia; 

➢ 1 reprezentant al părţii patronale s-a abţinut de la vot; 

b) reprezentanţii părţii sindicale: 

➢ 6 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului 

de act normativ; 

➢ 4 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORAI ILĂ a proiectului 

de act normativ, cu următoarele observaţii: 

• deşi completările propuse de iniţiatori par a clarifica întrucâtva textul legislativ în 

sensul indicat în expunerea de motive, există şi în prezent in Codul Silvic prevederi 

care pot fi interpretate in acelaşi sens, art. 37, alin. (1) lit.. b) rnenţionând: ,.,obiective 

turistice, de agrement, inclusiv structuri de primire turiştică, unităţi de cult, cimitirele 

aparţinând domeniului public al unităţilor adrninistrativ-teritoriale, obiective sportive, 

medicale, precum şi obiective sociale realizate numai de furnizorii de servicii sociale; 

pentru teritoriul administrativ în zonele de interes economic al Rezervatiei Biosferei 

«Delta Dunării» se pot realiza pontoane de acostare pentru ambarcatiuni cu scop 

turistic si de agrement şi de aprovizionare cu alimente şi combustibil, pontoane 

plutitoare şi adăposturi pescăresti pentru pescari connstituiţi în asociaţii." 
. . . ., • • n ' • n • initiatorul nu argumenteaza de ce legislaţia ln vigoare in acest moment nu este ~ 

suficientă pentru dezvoltarea turismului de acest tip şi de ce este nevoie de completările 

propuse. 

• suprafaţa maximă ce poate fi scoasa din fondul forestier, de eel mult 30% din suprafaţa 

proprietăţii forestiere, este prea mare, aceasta nefiind determinata in baza unor studii 

care sa se bazeze pe criterii obiective; 

➢ 5 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 



• procedura de scoatere definitivă din fondul forestier şi dezvoltare de zonă turistică 

adiacentă pârtiilor nu este însoţită de garanţiile de protecţia mediului, după modelul 

altor state europene; 

• dezvoltarea corectă de domenii schiabile nu implică neapărat scoaterea din fondul 

forestier a unor suprafeţe forestiere; 

• afirmaţia că prin modificările propuse nu va scădea suprafaţa forestieră este incorectă; 

• prevederile propunerii legislative contrazic toate principiile legate de gospodărirea 

durabilă a fondului forestier, precum cele ale integrităţii acestuia; 

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• procedura de scoatere definitivă din fondul forestier şi dezvoltare de zonă turistică 

adiacentă pârtiilor nu este însoţită de garanţiile de protecţia mediului, după modelul 

altor state europene; 

• dezvoltarea corectă de domenii schiabile nu implică neapărat scoaterea din fondul 

forestier a unor suprafeţe forestiere; 

• afirmaţia că prin modificările propuse nu va scădea suprafaţa forestieră este incorectă. 

• prevederile propunerii legislative contrazic toate principiile legate de gospodărirea 

durabilă a fondului forestier, precum cele ale integrităţii acestuia; 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION n 


