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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.46/2008 privind Codul Silvic

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 

nr.46/2008 privind Codul Silvic (b573/l 4.12.2021), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/6325/2LI2.2021 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.Dl 118/21.12,2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.46/2008 

- Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul reglementării unor aspecte cu privire la sistemul informaţional 

integrat de urmărire a materialelor lemnoase.
Prin conţinutul său normativ propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii măsurilor propuse,
3. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesar ca 

titlul să fie redat corect, astfel:
„Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic”.

Din aceleaşi considerente, partea introductivă a articolului unic 

trebuie reformulată, astfel:
„Articol unic. - După articolul 16 din Legea nr.46/2008 - 

Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,



nr.6] 1 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 

introduce un nou articol, art.l6\ cu următorul cuprins:”.
în continuare, se va reda între ghilimele, textul propus pentru art.l6\ 

iar formularea: „1. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16‘, 
cu următorul cuprins:” se va elimina ca fiind de prisos.

4. La textul propus pentru art.l6^ alin.(l), semnalăm faptul că, 
sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase 

la care se face referire în text, este deja reglementat prin Ordinul 

ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.118/2021 pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 

2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de 

transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere 

a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele 

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa 

şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al 
proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului 

(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care 

introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 497/2020.
Potrivit art.l alin.(l) din anexa la ordinul menţionat, „(1) 

SUMAL 2.0 este un sistem informaţional integrat de urmărire a 

materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care 

răspunde de silvicultură şi pus la dispoziţia profesioniştilor
Prin urmare, această normă, astfel cum este formulată, se impune a 

fi eliminată, întrucât este de prisos.
în considerarea acestei observaţii, textul propus va cuprinde doar un

alineat.
La textul propus pentru art.l6S la actualul alin.(2) teza întâi,

având în vedere prevederile art.3 alin.(l) lit.i) din anexa la ordinul mai sus 

menţionat, potrivit cărora „(1) Categoriile de utilizatori SUMAL 2.0 sunt 

următoarele:

i) personalul silvic angajat în cadrul ocoalelor silvice de stat şi de 

regim şi în cadrul bazelor experimentale;”
pentru corelarea textului propus cu aceste dispoziţii şi, totodată, 

pentru facilitarea aplicării în practică a acestuia, sugerăm ca
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obligativitatea notificării administratorului sistemului informaţional 

integrat de urmărire a materialelor lemnoase să revină personalului 

silvic angajat din cadrul noului ocol silvic cu care proprietarul încheie 

un alt contract pentru asigurarea serviciilor silvice, şi nu 

proprietarului.
5. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse actului 

normativ de bază, pentru respectarea prevederilor art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora „actul normativ modificat sau completat în mod substanţial se 

republică având la bază dispoziţia cuprinsă în actul de modificare, 
respectiv de completare”, propunem inserarea în finalul prezentului 

proiect, a unui articol distinct, marcat ca artJI, al cărui conţinut să 

prevadă republicarea Legii nr.46/2008, inclusiv cu modificările şi 

completările aduse prin prezentul proiect, având următoarea formulare :
„Art.IL - Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă 

prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”.

în această situaţie, articolul unic va deveni art.1.

Bucureşti
Nr,44/13.01.2022
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iimEVENIMENTE SUFERITE de actul...

iM. Of. nr. 238/27 mar. 2008L. nr. 46/2008

Lege - Codul silvic

'republicare cu 
Venumerotare

(m. Of. nr. 6J 1/f2^ug^015
Lege * Codul silvic

[ivCOf. nr. 668/10 sep. 20152modificări prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

abrogă la I iamiaiie 20J6 art. 130

^modificări prin L. nr. 232/2016 |m. Of. nrT972/5 dec. 2016
Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 36 alin. (I): 
introduce alin. (5) la art. 36

*hodificări prin L. nr. 175/2017 j [M-Of-nr, 569/18^iul. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 • 
Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din 
Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi 
a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al 
statului şl din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - 
Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ* 
teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

modifică art. 2 alin. (2) Ut. c). aii. 4. art. 6 
alin. (2). art. 14 alin. (4) şi (5). art. 16. art. 
IS partea introductivă, art. 20 alin. (3). art. 
23 alin. (1). art. 30 alin. (I). art. 32 alin.
(1) . art. 37 alin. (!) Ut. e). art. 59 alin. (6). 
art. 62 alin. (3). art. 73, art. 90 alin. (2). 
aii. 97 alin.fJ) Ut. a), art. 98. art. 105 alin.
(2) , art. 107 partea introductivă a alin. (1). 
art. 120 alin. (5). anexa;

introduce an. 12_1. alin. (2_l)-(2_4) la 
art. 21, alin. (3) la art. 23. alin. (2_1) la 
an. 51. Ut. c) la art. 59 alin. (3). alin. (5_1)- 
(5_9) la an. 59. alin. (6_l)-(6_3) la art. 59. 
alin. (4_l)-(4_3) la art. 62. alin. (3) la art. 
68. alin. (4) la art. 95, Ut. a_l) şi a_2) la 
an. 97 alin. (1). alin. (2_1) şi (2_2) la art. 
105, alin. (4) la art. 105, art. 107_1. art. 
133, anexa nr. 2;

abrogă art. 11 alin. (3) Ut. h)

sfcompletat prin L. nr. 112/2018 I \M. Of. nr! 426/18 mai 2018 '.introduce alin. (6) şi (7) la ari. 36
Lege pentru completarea ari. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul 
•silvic

1{m. Of. nr.'693/8 aug. 20186[modificări prin L. nr. 230/2016 ~^modifică art. 16 alin. (4) şi (10). an. 37 
alin. (1) Ut. b). art. 59 alin. (5_1). alin. 
(5_2) Ut. a) şi b) şi alin. (5^5) şi modifică 
anexa nr. 2;
introduce alin. (16) la art. 16; 
abrogă art. 59 alin. (5_4) .

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic
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7imodificări prin O.U.G. nr. 104/2020 M. Of. nr. 569/30 iun, 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art, 36 alin, (6) din 
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

modifică art. 36 alin. (6)

s;modificări prin L. nr. 197/2020 M. Of. nr. 823/8 sep. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic

modifică art. 34 alin. (5), ari. 20 alin. (3). 
art. 27 alin. (3). art. 29 alin. (5). art. 33 
alin. (3) Ut. g), ari. 5.1 alin. (2_1), art. 54 
alin. (]), art. 54 alin. (2) partea 
introductivă, art. 59 alin. (5_1) - (5_3) 
părţile introductive, art. 59 alin. (11). art. 
62 alin. (3), art. 83 alin. (2), art. 97 alin.
(!) Ut. a), ari. 97 alin. (!) Ut. a_2), art. 97 
alin. (2), art. 98. art. 107 alin. (!) şi alin. 
(2) partea introductivă, art. 109 alin. (1) şi 
alin. (2) partea introductivă, ari. 116, ari. 
126 alin. (1), anexa nr. 1 şi 2: 
introduce Ut. n) la an. 5. Ul.f_l) la ari. 11 
alin. (7), alin. (3) la art. 12, alin. (1_1) la 
art. 19. alin. (3_1) şi (3_2) la art. 20. alin. 
(!_!) la art. 21. alin. (}_]) -(1 _4) la art.
22, alin. (1_1) la ari. 54. alin. (3) -(5) la 
art. 54, Ut. a_l) la art. 60 alin. (5). alin. (6) 
(9) la art. 60, alin. (4) la art. 64, alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 68. alin. (IJ) şi 
(1 _2) la art. 72. alin. (2_1) şi (2_2) la art. 
97, art. 97_1, alin. (3_1) la art. 107, alin. 
(4) la art. 107, alin. (1_1) la art. 109; 
abrogă art. 97 alin. (1) Ut. a_l); 
completează anexa nr. 2
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