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RAPORT
la

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.90 din Legea 
nr.46/2008 - Codul Silvic şi înfiinţarea registrului terenurilor degradate ce

trebuie împădurite 
(L199/2022)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi 

fond cinegetic, prin adresa L199/2022, din data de 05.04.2022, a fost sesizată de 

către Biroul Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.90 din 

Legea nr.46/2008 ■ Codul Silvic şi înfiinţarea registrului terenurilor degradate 

ce trebuie împădurite, iniţiată de: Aelenei Evdochia - senator AUR; Boancă Rodica 

- senator AUR; Cătană Gheorghe-Adrian - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică - 

senator AUR; Cosma Dorinei - senator AUR; Dăneasă Mircea - senator AUR; Târziu 

Claudiu-Richard - senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe 

Albişteanu Mihail - deputat AUR; Badiu Georgel - deputat AUR; Chelaru Mircia - 

deputat AUR; Ciubuc Ciprian - deputat AUR; Coleşa llie-Alin - deputat AUR; Enachi

deputat AUR;
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Raisa - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel - 

deputat AUR; Mitrea Dumitrina - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus - deputat AUR; 

Nagy Vasile - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; Pop Darius - 

deputat AUR; Puşcaşii Lucian-Florin - deputat AUR; Roman Nicolae - deputat AUR; 

Rusu Daniel-Gheorghe - deputat AUR; Scripnic Lilian - deputat AUR; Şerban Gianina

- deputat AUR; Simion George-Nicolae - deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat 

AUR; Suciu Sebastian-Ilie - deputat AUR; Tanasă Dan - deputat AUR; Volosatîi Boris

- deputat AUR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unei 

legislaţii coerente pentru creşterea suprafeţei împădurite a ţării.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea şi a transmis un aviz negativ, cu 

observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz favorabil.
Comisia pentru administraţie publică a transmis un aviz negativ.
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală a 

transmis un aviz negativ.
în şedinţa din 20 aprilie a.c, membrii Comisiei au analizat propunerea 

legislativă şi au hotărât, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, întocmirea 

unui raport de respingere cu amendamente respinse cuprinse în Anexa care 

face parte integrantă din raport.
în consecinţă. Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic supune 

spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere cu 

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

categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată, în conformitate cu prevederile 

art.76 alin.[23 din Constituţia României, republicată.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

alin.(7] pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este primă Cameră 

sesizată.

Preşedinte,
Senator Liviu Lucian MAZILU

:retar,
ristian ACHITEISenator Vasi
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Anexa la Raportul nr.XXXlll/44/20.04.2022Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic

Amendamente respinse

la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.90 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic şi 

înfiinţarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite {L199/2022)

MotivareAmendamente respinseNr. Text propunere legislativă
crt

Amendament propus de dl sen. 
Mircea Dăneasa şi respins cu 
majoritatea voturilor senatorilor 
prezenţi.

Alineatul (3) al articolului 90 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Art.90 se completează cu alin. (3) şi [4), care vor 
avea următorul cuprins:

].

1. alin. (3] - în termen de 60 de zile de la 
adoptarea acestei legi, Guvernul României 
va înfiinţa Registrul Naţional al Terenurilor 
Degradate care trebuie împădurite.

(3) - în termen de un an de la adoptarea prezentei legi, 
Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii, va 
înfiinţa Registrul Naţional al Terenurilor Degradate care 
trebuie împădurite.

Implementarea sistemului de raportare şi 
circuitul -informaţional în Registrul Naţional al 
Terenurilor Degradate, se va stabili prin Hotărâre a 
Guvernului României.
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2. alin. (4) - în termen de 90 de zile de la 
aprobarea prezenteii legi, se va adopta 
Programul Naţional de Regenerare a 
Pădurilor prin Hotărâre a Guvernului 
României, în scopul creşterii suprafeţei 
împădurite cu 1.000.000 ha. în următorii 
10 ani.

Amendament propus de dl sen. 
Mircea Dăneasa şi respins cu 
majoritatea voturilor senatorilor 
prezenţi

Alineatul (4) al articolului 90 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

2.

(4) - în termen de un an de la adoptarea prezentei legi, 
se va adopta Programul Naţional de Regenerare a 
Pădurilor, prin Hotărâre a Guvernului României, în 
scopul creşterii suprafeţei împădurite cu 1.000.000 de ha. 
în următorii 10 ani.
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