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Comisia pentru ape, păduri, 
pescuit şi fond cinegetic 
Nr.XXXIII/97/ 09.11.2021

Comisia pentru agricultură, 
industrie alimentară şi dezvoltare rurală 

Nr. XXIII/381/09 .11.2021

RAPORTCOMUN
la

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 46/2008 Codul Silvic 

(L434/2021)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ape, păduri, 

pescuit şi fond cinegetic şi Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi 

dezvoltare rurală prin adresa L434/2021 din data de 18.10.2021, au fost 

sesizate de către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 

elaborării raportului comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic, iniţiată de: Oprinoiu Aurel - senator 

USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR_PLUS; Cambera Oana-Alexandra 

- deputat USR_PLUS; Dumitrache Ileana-Cristina - deputat PSD; Fălcoi Nicu - 

deputat USR.PLUS; Gheba Daniel-Sorin - deputat USR.PLUS; Giurgiu Adrian - 

deputat USR_PLUS; Kocsis-Cristea Alexandru - deputat PNL; Molnar Radu-Iulian - 

deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu - deputat USR.PLUS; Tulbure Simina- 

Geanina-Daniela - deputat USR_PLUS.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transparentizarea 

procedurii de elaborare a amenajamentelor silvice, supunerea acestora spre 

dezbatere publică şi publicarea acestora pe site-ul propriu al autorităţii 

competente, astfel încât să fie asigurat accesul oricărei persoane_interes_aţe_Ja 

informaţii publice cu privire la fondul forestier. De asemenea, cetăţenii, 

societatea civilă şi specialiştii interesaţi vor putea participa în mod real la 

dezvoltarea planurilor anuale de management şi a amenajamentelor silvice.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat favorabil, 
cu observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a avizat propunerea legislativă nefavorabil 
prin reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale şi favorabil 
prin reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii 

civile.

Comisia pentru administraţie publică a transmis un aviz negativ.
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii 

legislative au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor.

Pe parcursul mai multor şedinţe, membrii celor două comisii au dezbătut 

propunerea legislativă şi au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor 

prezenţi, să adopte un raport comun de respingere cu amendamente 

respinse care se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport.

în consecinţă. Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic şi 

Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală supun, spre 

dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul comun de respingere cu 

amendamente respinse şi propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare şi urmează a fi supusă votului plenului Senatului, în 

conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] din Constituţia României, republicată.

___ Potrivit art.75 alin.ţl) din Constituţia României, republicată şi ale art.92

alin.(7] pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Senatul este primă Cameră sesizată.

PREŞEDINTE,
Senator Liviu/^Lucian MAZILII

PREŞEDINTE, 
Senator Georg^CARL^T

SECRET^AR,
SenatoV Sebăştăahvi^RNIC

TAR,
Senator Vasil^lţţ Cristian ACHIŢEI

SEC
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Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic 
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală Anexa la Raportul nr. XXni/381/09.11.2021

Anexa la Raportul nr. XXXni/97/09.11.2021

AMENDAMENTE RESPINSE 
la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 Codul Silvic

(L434/2021) i

Nr. Text propunere legislativă
crt.

Textul legii Amendamente respinse MotivarePropunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii 46/2008 Codul Silvic 

fL434/2021) I
Titlul legii se modifică după 
cum urmează:

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ,

1. Titlu:

"LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii 46/2008 Codul 
Silvic"

Legea nr. 46/2008 privind Codul 
Silvic "LEGE pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 46/2008 
Codul Silvic şi a Legii nr. 
171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor 
silvice”

Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
zjob Alexandru Robert, 

Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de

cu
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Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.
Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

Legea nr. 46/20082. Art.l. - Legea nr. 46/2008 - Codul 
silvic, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1, nr. 
411 din 10 iunie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi 
completează după cum urmează:

Art.l.
privind Codul silvic, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 611 din 12 august 
2015,
completările 
modifică şi completează după 
cum urmează:

Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
rnajoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pjentru agricultură, 

industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

modificările şi 
ulterioare, se

cu

cu

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

1. La articolul 17, alineatul 
[2) litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
"a) să asigure elaborarea
amenajamentelor silvice, 
transmiterea spre publicare 
către autoritatea publică

1. Art. 17, alin 2, lit. a) se 
modifică şi va avea următorul 
conţinut:

3. Art. 17.-
(2) Proprietarii fondului forestier 
au următoarele obligaţii în 
aplicarea regimului silvic: 
a) să asigure elaborarea şi să

prevederile 
amenajamentelor silvice şi să 
asigure administrarea/serviciile

Amendament formulat 
d|e senatorii Bodea 

Marius, Vicol Costel şi 
zLb Alexandru Robert,

să asigure elaborarea, 
supunerea spre dezbatere publică 
şi publicarea pe site-ul autorităţii 
publice centrale care răspunde de

“a]

respecte

2



silvice pentru fondul forestier aflat 
în proprietate, în condiţiile legii;

centrală care răspunde de 
silvicultură a amenajamentelor 
silvice, precum şi să asigure 

prevederilor 
silvice şi

Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

silvicultură a amenajamentelor 
silvice, precum şi să asigure 
respectarea 
amenajamentelor 
administrarea/serviciile 
pentru fondul forestier aflat în 
proprietate, în condiţiile legii;"

cu
prevederilor 
silvice şi 

silvice
respectarea 
amenajamentelor 
administrarea/serviciile silvice 
pentru fondul forestier aflat în 
proprietate, în condiţiile legii;"

Conform observaţiilor 
Consiliului Economic şi 
Social.
Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

4.

2. Art.21, alin.(l) se modifică şi va 
avea următorul conţinut:

"[l)Elaborarea amenajamentelor 
silvice se face în concordanţă cu 
prevederile planurilor de 
amenajare a teritoriului şi 
prevederilor privind transparenţa 
decizională, aprobate potrivit 
legii."

Se elimină
Alt. 21.-
(1) Elaborarea amenajamentelor 
silvice se face în concordanţă cu 
prevederile 
amenajare a teritoriului, aprobate 
potrivit legii.

planurilor de

cu

5. 3. Art.21 se completează cu 
alin.(12] care va avea următorul 
conţinut:
"în cadrul procedurilor de

Se elimină Conform observaţiilor 
Consiliului Economic şi 
Social.
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Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

elaborare şi publicare a proiectelor 
de amenajamente silvice, 
autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură aplică 
dispoziţiile prevăzute în legea 
52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia 
publică."

cu

Conform observaţiilor 
Consiliului Economic şi 
Social.
Amendament formulat 
d,e senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cjnegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

6. 4. La articolul 21 alineatul (2)
se modifică şi va avea următorul
cuprins;
"[2]Elaborarea amenajamentelor 
silvice se face sub coordonarea şi 
controlul autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură. Toate şedinţele de 
preavizare a soluţiilor tehnice. 
Conferinţele I şi II de amenajare 
precum şi şedinţele de avizare 
din Comisia tehnică de avizare 
pentru silvicultură sunt publice 
şi se organizează cu informarea 
prealabilă a publicului."

4. Art.21 alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul conţinut:
"[2) Elaborarea amenajamentelor 
silvice se face sub coordonarea şi 
controlul autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură. Toate şedinţele de 
preavizare a soluţiilor tehnice, 
Conferinţele I şi II de amenajare 
precum şi şedinţele de avizare din 
Comisia tehnică de avizare pentru 
silvicultură se organizează cu 
informarea prealabilă a publicului 
în condiţiile legii 52/2003 privind 
transparenţa decizională în

Alt. 21.-
(2) Elaborarea amenajamentelor 
silvice se face sub coordonarea şi 
controlul autorităţii publice 
centrale care răspunde de 
silvicultură.

cu
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administraţia publică.”
Conform observaţiilor 
Consiliului Economic şi 
Social.
Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

7. 5. Art.21 alin (2^) se modifică şi va 
avea următorul conţinut:

"[23)Proprietarul de fond forestier 
a cărui proprietate este de peste 
10 ha, dar mai mică de 100 ha 
poate solicita amenajarea acestuia 
printr-un addendum la un 
amenajament silvic în vigoare, cu 
acordul deţinătorului acestuia şi cu 
respectarea obligaţiilor de 
publicare şi dezbatere prevăzute 
în legea 52/2003 privind 
transparenţa decizională în 
administraţia publică."

Se elimină

Alt. 21.-
(23) Proprietarul de fond forestier 
a cărui proprietate este de peste 
10 ha, dar mai mică de 100 ha 
poate solicita amenajarea acestuia 
printr-un addendum la un 
amenajament silvic în vigoare, cu 
acordul deţinătorului acestuia. cu

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

8. 6. Se introduce art.l04i care va 
avea următorul conţinut:

"Art.1041

(1) Constituie contravenţie fapta 
funcţionarului de a nu respecta 
obligaţiile prevăzute la art. 17, alin. 
(2) lit a) şi art. 21 alin. (2) şi alin 
(23) şi este sancţionată cu amendă 
de la 5.000 lei, până la 10.000 lei.

(2) Faptele contravenţionale de la alin. 
(1) se constată şi se sancţionează

Se elimină Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond

cu
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I
1

cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

în conformitate cu art. 118.”

Conform evaluării 
primare a Serviciului 
tehnic, studii şi 
informare legislativă.

9. 7. în cadrul Anexei numărul 1 cu 
titlul "Definiţii" se modifică 
punctul 2 care va avea următorul 
conţinut:

„pct. 2.

Amenajament silvic - studiul de 
bază în gestionarea pădurilor, 
fundamentat ecologic, cu conţinut 
tehnico-organizatoric, juridic şi 
economic, ce conţine informaţii de 
interes public conform legii 
544/2001. Addendumul este parte 
a amenajamentului silvic, iar 
avizarea elaborării şi aprobarea 
acestuia se fac de către Comisia 
tehnică de avizare pentru 
silvicultură.

"Definiţii", 
punctul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

7. La Anexa nr. 1

„2.
Amenajament silvic - studiul de 
bază în gestionarea pădurilor, 
fundamentat ecologic,

Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
pjăduri, pescuit şi fond 

cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

2. Amenajament silvic - studiul de 
bază în gestionarea pădurilor, 
fundamentat ecologic, cu conţinut 
tehnico- organizatoric, juridic şi 
economic. Addendumul este parte 
a amenajamentului silvic, iar 
avizarea elaborării şi aprobarea 
acestuia se fac de către Comisia 
tehnică de avizare pentru 
silvicultură.

cu
conţinut tehnico-organizatoric, 
juridic şi economic, ce conţine 
informaţii de interes public 
conform legii 
Addendumul este

cu
544/2001. 
parte a 

amenajamentului silvic, iar 
avizarea elaborării şi aprobarea 
acestuia se fac de către Comisia
tehnică de avizare pentru 
silvicultură.

Conform evaluării 
primare a Serviciului 
tehnic, studii şi 
informare legislativă.

10. "Definiţii", 
după punctul 10 se introduce 
un nou punct, pct. 10^, cu 
următorul cuprins:
„101

8. în cadrul Anexei numărul 1 cu 
titlul "Definiţii” se introduce pct. 
101 care va avea următorul 
conţinut:

„pctlOi

8. La Anexa nr. 1

Amendament formulat
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de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

a) Conferinţa I de amenajare - 
şedinţa de preavizare a temei de 
proiectare;

b) Conferinţa a ll-a de amenajare - 
şedinţa de preavizare a soluţiilor 
tehnice organizată în anul următor 
anului în care se realizează 
recepţia lucrărilor de teren;"

a) Conferinţa I de amenajare - 
şedinţa de preavizare a temei de 
proiectare;
b) Conferinţa a ll-a de 

şedinţa de
cu

amenajare 
preavizare a soluţiilor tehnice 
organizată în anul următor 
anului în care se realizează
recepţia lucrărilor de teren;"

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

11. Art. II. Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice publicată 
în M.Of. 513 din 23.07.2010 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se completează după 
cum urmează:
La art.5, alin.6 se introduc două 
noi litere, lit. e) şi lit. f), cu 
următorul cuprins:
e) netransmiterea de către
proprietarul pădurii pentru
publicare de către autorităţile 
publice a 
silvice.
f] nerespectarea caracterului

Amendament formulat 
de senatorii Bodea

I

Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 

respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

cu51

amenajamentelor
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public al şedinţelor de 
preavizare a soluţiilor tehnice, a 
Conferinţelor 1 şi 11 de 
amenajare, precum şi a 
şedinţelor de avizare din Comisia 
tehnică de avizare pentru 
silvicultură.

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

12. Alt. III - Legea nr. 46/2008 - 
Codul Silvic, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 611 din data de 12 
august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv 
cu cele aduse prin prezenta lege, 
va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare.

Alt. II - Legea nr. 46/2008 - Codul 
Silvic, publicat în Monitorul Oficial 
cu numărul 611 din data de 12 
august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, se 
va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare.

Amendament formulat 
de senatorii Bodea 
Marius, Vicol Costel şi 
Zob Alexandru Robert, 
Grup parlamentar USR 
şi respins 
majoritate de voturi de 
Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

cu

Conform observaţiilor 
Consiliului Legislativ.

13. Art. IV - Legea nr. 171/2010 
privind
sancţionarea contravenţiilor 
silvice publicată în M.Of. 513 
din 23.07.2010 cu modificările 
şi completările ulterioare,

stabilirea şi

Amendament formulat
I

de senatorii Marius
I

Bodea, Vicol Costel şi

8



Alexandru Robert Zob,
Grup parlamentar USR
şi respins
majoritate de voturi de 

1

Comisia pentru ape, 
păduri, pescuit şi fond 
cinegetic şi Comisia 
pentru agricultură, 
industrie alimentară şi 
dezvoltare rurală.

inclusiv cu cele aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, dându-se 
textelor o nouă numerotare.

cu
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