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RAPORT  COMUN   

privind cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra 
proiectului de Lege privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor 

terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică 

Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare 

albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna 
Ion Creangă, judeţul Neamţ” 

(PL.x 455/2011/2012) 
 
 În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre reexaminare asupra proiectului de 
Lege privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în 
proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului 
de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări 
de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, 
judeţul Neamţ”, transmis cu adresa nr. PL.x 455/2011/2012 din 19 septembrie 
2012. 

Preşedintele României, la data de 22 martie 2012, s-a adresat Parlamentului 
cu cererea de reexaminare asupra proiectului de Lege privind scoaterea din 
fondul forestier naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică a 
statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului 
Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi 
consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 
207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”. 

În urma reexaminării, Senatul, în şedinţa din 17 septembrie 2012, a admis 
cererea formulată de Preşedintele României şi în consecinţă a respins proiectul de 
lege mai sus menţionat.  
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare scoaterea, prin derogare de 
la prevederile art. 35, 37 şi 41 din Legea nr. 46/2008 –Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, din fondul forestier naţional a unor terenuri 
aflate în proprietatea publică a statului şi trecerea acestora din administrarea 
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 
Consiliului Judeţean  Neamţ, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Protecţie 
şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 
207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă”. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, respectiv membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice au analizat cererea de reexaminare asupra 
proiectului de Lege privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor 
terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică 
Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării 
obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare 
albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna 
Ion Creangă, judeţul Neamţ”  în şedinţa din  9 octombrie  2012. 

La dezbateri au fost prezenţi 25 deputaţi, membri ai Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice şi 19 deputaţi, 
din totalul de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură şi membrii 
Comisiei juridice au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, respingerea cererii de 
reexaminare formulată de Preşedintele României şi adoptarea proiectului de 
lege în forma adoptată iniţial de către Parlamentul României. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE,   

        Adrian RĂDULESCU  Florin IORDACHE  
       

 
Consilier, Anton Păştinaru            Consilier,  Iuliana Fuiorea 
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