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Bucureşti, 07 noiembrie 2017 
 

 
   Către, 
    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative 

pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, transmisă 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură 

obişnuită, cu adresa nr. PL. x 277 din 12 septembrie 2017. 

 
 
 

 PREŞEDINTE, 
Florin-Claudiu  
    ROMAN 
 

PREȘEDINTE, 
  Ion CUPĂ 
 

PREȘEDINTE, 
  Alexandru 
  STĂNESCU 
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Bucureşti, 07 noiembrie 2017 
 
 
 

R A P O R T      C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.67 din Legea 

nr.46/2008 - Codul silvic 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, cu 

dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă 

pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, transmisă cu 

adresa nr. PL. x 277  din 12 septembrie 2017, înregistrată cu nr. 4c-6/280 din 

13 septembrie 2017, respectiv nr. 4c-27/617 din 13 septembrie 2017 şi nr. 4c-

4/398 din 13 septembrie 2017. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor 

art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 05 septembrie 2017. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă 

(nr.295/03.05.2017). 

  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, în vederea reabilitării drumurilor 

comunale din zonele în care se desfăşoară activitatea de exploatare şi 

valorificare a masei lemnoase. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

comisiile au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat propunerea 

legislativă  în şedinţa din 07 noiembrie 2017. Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă  în şedinţa din 17 

octombrie 2017, iar Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice a examinat propunerea legislativă  în şedinţa din 

04 octombrie 2017. 

 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai 

Comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au fost prezenţi 

12 deputaţi, din totalul de 17 de membri ai Comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 25 de membri 

ai Comisiei. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în calitate de 

invitat: domnul Ilie Mihalache, director general în cadrul Ministerului Apelor și 

Pădurilor. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru 

completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, deoarece: 
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– atribuirea de către operatorii economici din domeniul forestier a 3% din 

veniturile obţinute ar determina creşterea preţului pe metru cub de lemn 

de foc şi pentru industrializare.  

– drumurile publice au un alt regim juridic şi se percep taxe de altă natură 

pentru mijloacele de transport în funcţie de tonaj. 

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 

mediu prevede la art. 9 alin. (1), lit. f), o contribuţie de 2% la fond din 

veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 
     PREŞEDINTE, 
    Florin-Claudiu  
         ROMAN 
 
 
 
 
      SECRETAR, 
  Simona BUCURA-  
       OPRESCU 
 

PREȘEDINTE, 
  Ion CUPĂ 
 
 
 
 
 
   SECRETAR, 
FARAGO Petru 
 

PREȘEDINTE, 
  Alexandru 
  STĂNESCU 
 
 
 
 
 SECRETAR, 
Dan CIOCAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sef serviciu, Sofia Chelaru                Expert paramentar,                 Consilier parlamentar, 
Consilier parlamentar,                         Ionela Began                          Alina Alexandriuc 
Alina Tănase 
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