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Comisia . .., 
industrii . . .. omisia economica, industrii şi servicii 

Nr.XX/98/13.04.2021 

AVIZ 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic 

Comisia economică, industrii şi servicii a fost sesizată cu adresa nr. L61/2021 pentru dezbaterea 

şi avizarea propunerii legislative pentru modi icarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic, 

iniţiată de: Georgescu Nicolae - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD; Niţă Nicu - deputat PSD. 

În şedinţele din 30 martie 2021, 7 si 13 aprilie 2021, desfăşurate prin mij loace electronice şi la 

sediul Senatului, Comisia economică, industrii şi servicii a analizat propunerea legislativă şi a hotărât cu 

majoritate de voturi să adopte aviz negativ, cu amendamente respinse cuprinse în anexa la prezentul 

aviz. 

PREŞEDINTE, 

v 

Senator Silvia-Monica DINICA 

Domnului Senator Kâroly Zsolt CSĂSZĂR, 

Preşedintele Comisiei administraţie publică 

SECRETAR, 

Senator Dănut BICA 

Domnului Senator Liviu-Lucian MAZILU 
Preşedintele Comisiei pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic 

Domnului Senator Aurel OPRINOIU 
Preşedintele Comisiei mediu 
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Comisia economică, industrii şi servicii Anexă la Avizul nr.XX/98/13.04.2021 

AMENDAMENTE RESPINSE 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic 

L61/2021 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Amendamente Ubservaţii 

1, 

Lege pentru modificarea Şi completarea Legii nr. 
46/ 2008 - Codul Silvic 

Lege pentru modificarea art. 37 aim . (2) lit. b) din 
Legea nr. 46/ 2008 — Codul Silvic 

Amendamente propuse de iniţiator, deputat 
PSD Eugen Neaţă şi senator PSD Daniel 
Zamfir şi respinse cu majoritate de voturi. 

2. Art. I. Legea nr. 46/2008- Codul Silvic 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi completează după cum urmează: 

Articol unic. - La art. 37 aim . (2) din Legea nr. 
46/2008- Codul Silvic republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 
2015, Cu modificările şi completările ulterioare, lit. 
b) se modifică după cum urmează 

3. 1. La art. 37 alineatul (1), după litera f) se 
introduc patru noi litere, lit. g) - j) cu 
următorul cuprins: 

g) amenaj area, dezvoltarea sau reabilitarea 
infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu 
apă, gaze, curent electric, canalizări, staţii de 
pompare şi staţii de epurare a apelor uzate, parcări 

şi alte utilităţi necesare; 
h) amenaj area, dezvoltarea sau reabilitarea 

pârtiilor de schi, Cu instalaţiile de transport pe 
cablu aferente, instalaţiile Şi echipamentele de 
producere a zăpezii artificiale şi de întreţinere a 
pârtiilor şi instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor 

Se elimină 

de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării 



domeniului schiului; 
i) amenaj area, dezvoltarea sau reabilitarea 

pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de 
iarnă: biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, 

a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi 

echipamentele corespunzătoare; 

j) construirea, extinderea, dezvoltarea sau 
reabilitarea structurilor de primire turistică, 

inclusiv drumurile de acces şi parcările aferente. 

4. 2. La art. 37 alin.(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

(2) Amplasarea obiectivelor prevăzute la 
aim . (1) lit. c), g), h), i) Şi j) se face cu respectarea 
următoarelor condiţii, care trebuie îndeplinite 
cumulativ: 

a) construcţia şi terenul pe care se 
amplasează sunt proprietatea aceleiaşi persoane; 

b) suprafaţa maximă care poate face 
obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, 
incluzând construcţia, accesul Şi împrejmuirea 
este de maximum 30% din suprafaţa proprietăţii 

forestiere, în cazul proprietăţilor forestiere mai 
man i de 1000 m2 şi de maximum 300 m2 din 
suprafaţa proprietăţii forestiere mai mică de 1000 
m2. 

La art. 37 partea dispozitivă a atm . (2) Şi lit. b) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
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(2) Amplasarea obiectivelor prevazute la a~:~ . :;i(1). {..~~t« 
se face cu respectarea următoarelor condiţii, 

care trebuie îndeplinite cumulativ: 

b) suprafaţa maximă care poate face obiectul 
scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând 
construcţia, accesul şi împrejmuirea este de 
maximum 30%  din suprafaţa proprietăţii forestiere, 
in cazul proprietăţilor forestiere mai man i de 1000 
m2 şi de maximum 300 m2 din suprafaţa proprietăţii 

forestiere mai mică de 1000 m2. 

5. Art. II: - Prevederile art. (4) din Legea nr. 
526/2003 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare a turismului «Schi în . 
România» se aplică în mod corespunzător. 

Se elimină 




