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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti 10.11.1999 
Nr.235 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR  
asupra proiectului de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.  

 
Proiectul de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, trimis Comsiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi  cu adresa nr.235 din 14 iunie 1999, înregistrat sub nr.472 din 15 iunie 1999, a fost dezbătut 
în şedinţa din 29 septembrie 1999. În urma examinării, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, au hotărât să-l 
supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, cu amendamentele însuşite. În acest sens a fost 
întocmit raportul nr.235/04.10.1999. 

În conformitate cu prevederile art.99 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Preşedintele Camerei 
Deputaţilor a restituit comisiei proiectul de Lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în 
vederea reanalizării acelor prevederi asupra cărora s-au formulat amandamentele în timpul dezbaterilor în plen.  

În şedinţa din 10 noiembrie 1999, membrii comisiei au examinat textele în discuţie, raportate la 
amendamentele formulate şi au hotărât, cu majoritate de voturi, completarea raportului iniţial cu următoarele 
amendamente admise:  
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.       

       Art.3.- Constituie contravenţii silvice 
şi se sancţionează  cu amendă de la 1.200.000 
lei la 2.000.000 lei, următoarele fapte: 
……………………………………………….. 
l) culegerea sau recoltarea, în scopul  

comercializării, din fondul forestier 
proprietate publică a statului, de fructe de 
pădure, ciuperci comestibile, seminţe 
forestiere, plante medicinale şi aromatice, 
răşină, mlădiţe de răchită, frunze, ramuri, 
humus, iarbă, lucernă, cetină, muguri şi altele 
asemenea, fără autorizaţia unităţilor silvice, sau 
din alte locuri şi în alte condiţii decât cele 
autorizate, precum şi nerespectarea normelor 
tehnice specifice elaborate de autoritatea 
publică centrală care răspunde de 
silvicultură; 
………………………………………………. 

       Devine art.2 cu următorul cuprins:  
       Art.2.- Constituie contravenţii silvice 
şi se sancţionează  cu amendă de la 1.200.000 
lei la 2.000.000 lei, următoarele fapte: 
……………………………………………….. 

l) culegerea sau recoltarea, în scopul  
comercializării pentru activităţi industriale, 
din fondul forestier naţional şi  vegetaţia 
forestieră din afara acestuia, de fructe de 
pădure, ciuperci comestibile, seminţe 
forestiere, plante medicinale şi aromatice, 
răşină, mlădiţe de răchită, frunze, ramuri, 
humus, iarbă, lucernă, cetină, muguri şi altele 
asemenea, fără autorizaţia unităţilor silvice, sau 
din alte locuri şi în alte condiţii decât cele 
autorizate; 

………………………………………………. 

 
     Pentru claritatea textului. 

2.  
        Art.9.- (1) Contravenţiile silvice 
prevăzute la art.1-6 se constată de pădurarii, 
brigadierii, şefii districtelor silvice, inginerii 
şi tehnicienii silvici din cadrul Ministerului 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, din 
cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor şi al 

      Devine art.8 cu următorul cuprins: 
      Art.8.- (1) Contravenţiile silvice 
prevăzute la art.1-5 se constată de pădurarii, 
brigadierii, şefii districtelor silvice, inginerii 
şi tehnicienii silvici din cadrul Ministerului 
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, 
Regiei Naţionale a Pădurilor, inspectoratelor 

 
      Pentru o completă 
enumerare a celor 
îndreptăţiţi să constate 
contravenţiile silvice.  
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
subunităţilor sale, precum şi de alţi angajaţi 
împuterniciţi de Ministerul Apelor, Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului şi de Regia Naţională a 
Pădurilor. 
 
  (2) De asemenea, 
contravenţiile prevăzute la art.1-6, cu excepţia 
celor de la art.1 lit.e); art.2 literele c), g), l), 
p); art.3 literele f), g), i), j)  şi art.4 literele 
a), c), d), e), f) şi h), se constată şi de către 
primari, ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, iar 
cele de la art.2 litera e)  şi de ofiţerii şi 
subofiţerii pompieri. 
 
  (3) Agentul constatator 
depune procesul verbal de constatare, la 
ocolul silvic pe raza căruia s-a săvârşit 
contravenţia, în termen de 5 zile de la data 
constatării. 
……………………………………….. 

silvice teritoriale şi celorlalte subunităţi 
silvice, precum şi de alţi angajaţi împuterniciţi 
de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului şi de Regia Naţională a Pădurilor. 
 
  (2) De asemenea, 
contravenţiile prevăzute la art.1-6, cu excepţia 
celor de la art.1 lit.e), i) , m), u); art.2 literele 
f), g), i), j)  şi art.3 literele a), c), d), e), f) 
şi h), i), j), k), l), se constată şi de către 
primari sau, după caz, de către 
împuterniciţii acestora,  ofiţerii şi subofiţerii 
de poliţie, iar cele de la art.1 litera k)  numai 
de ofiţerii şi subofiţerii pompieri. 
  (3) Agentul constatator 
depune procesul verbal de constatare, la 
ocolul silvic pe raza căruia s-a săvârşit 
contravenţia, pentru pădurile administrate 
de Regia Naţională a Pădurilor sau la 
inspectoratele silvice teritoriale pentru 
pădurile proprietate privată şi vegetaţia 
forestieră din afara fondului forestier 
naţional, în termen de 5 zile de la data 
constatării. 
……………………………………….. 

 
 
 
 
       
          Pentru o mai clară 
delimitare a celor 
îndreptăţiţi să constate 
anumite contravenţii silvice. 
 
 
 
 
 
       Pentru indicarea corectă 
şi completă a instituţiilor la 
care se depun procesele 
verbale de constatare a 
contravenţiilor silvice.  
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                            PREŞEDINTE,                                                                             SECRETAR,  
              Emil Teodor Popescu                                                                    Nicolae Grădinaru  
 
 
            În urma dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse de către comisie:  
 

Nr. 
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.  

        Art.9 
……………………………………………... 
 (2) De asemenea, contravenţiile 
prevăzute la art.1-6, cu excepţia celor de la 
art.1 lit.e); art.2 literele c), g), l), p); art.3 
literele f), g), i), j)  şi art.4 literele a), c), d), 
e), f) şi h), se constată şi de către primari, 
ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, iar cele de la 
art.2 litera e)  şi de ofiţerii şi subofiţerii 
pompieri. 
………………………………………………… 
 

         Art.9,  care prin renumerotare a 
devenit art.8:  
…………………………………………….  
             (2) De asemenea, contravenţiile 
prevăzute la art.1-5, cu excepţia celor de la 
art.1 lit.e), i) , m), u); art.2 literele f), g), i), 
j)  şi art.3 literele a), c), d), e) , h), i), j), 
k) şi l), se constată şi de către primari sau, 
după caz, de către împuterniciţii acestora, 
ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, iar cele de la 
art.1 litera k)  numai de ofiţerii şi 
subofiţerii pompieri. 
 
Domnul deputat Petre Naidin  - P.D.S.R.  

 
 
 
        Se menţine textul 
acestui articol, astfel cum a 
fost adoptat de comisie la 
pct. 2 din raportul 
suplimentar cu 
amendamente admise. 
Contravenţiile prevăzute la 
art.3 lit.f) nu pot fi 
constatate de către primari, 
ofiţeri sau subofiţeri de 
poliţie, ci numai de către 
personalul enumerat la 
alin.(1) al art.9, devenit 
art.8, prin renumerotare.  

2.          Text nou:  
        După art.15, care prin renumerotare a 
devenit art.14, se intorduce un articol nou, 

      
       Textul propus 
contravine legislaţiei în 
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Nr. 
Crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
art.14 bis, cu următorul cuprins:  
         Art.14 bis – În cazul în care 
contravenientul achită în termen de 48 de 
ore de la primirea procesului verbal de 
contravenţie, la ocolul silvic, jumătate din 
minimul amenzilor pentru faptele săvârşite 
prevăzute la articolele respective, cât şi 
valoarea integrală a pagubelor, orice 
urmărire încetează.  
 
Domnii  deputaţi: Marian Ianculescu şi 
Vasile Panteliuc – P.D.S.R.   

vigoare, respectiv Legii 
32/1968, care nu prevede 
condiţionarea achitării a 
jumătate din minim a  
amenzii de achitarea 
concomitentă a  valorii 
integrale a pagubei.  

3.          
 
         Art.20.- Contravenţiilor prevăzute la 
art.1-6  le sunt aplicabile prevederile şi Legii 
nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, cu excepţia prevederilor 
art.25-27. 
 

         Art.20 care prin renumerotare a 
devenit  art.19:  
          Art.19.- Contravenţiilor prevăzute la 
art.2-5 le sunt aplicabile şi prevederile  
Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor.  
 
Domnii  deputaţi: Marian Ianculescu şi 
Vasile Panteliuc – P.D.S.R. 

 
 
        Se menţine textul 
acestui articol, astfel cum a 
fost adoptat de comisie, la 
pct.20, din raportul iniţial.  

                    
 
                           PREŞEDINTE,                                                                               SECRETAR,  
                     Emil Teodor Popescu                                                                       Nicolae Grădinaru  
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Red. Consilier:  
Diaconu Dumitra  


