
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                                  
 

Către, 
 

BIROUL PERMANENT 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege pentru 

completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, cu adresa nr. PL-x 74 din 28 februarie 

2018. 

În raport cu obiectul si conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 
                 PREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
           Eugen NICOLICEA                 Alexandru STĂNESCU                 Ion CUPĂ 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                                   
 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - 

Codul silvic 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
Proiectul de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic, transmis cu 
adresa nr. PL-x. 74 din 28 februarie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-11/148, 4c-4/122, respectiv cu 
4c-27/96 din 28 februarie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din data de 26 februarie 2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 926 din 2 noiembrie 2017, a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.36 din Legea 
nr.46/2008, în vederea scoaterii din fondul forestier naţional a unor suprafeţe de teren fără 
compensare, numai prin achitarea taxelor prevăzute de lege, destinate realizării lucrărilor 
miniere de interes naţional, declarate de utilitate publică, de exploatare a zăcămintelor de 
lignit. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
şi Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, au examinat proiectul de lege în şedinţe 
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separate. La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice împreună cu membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 martie 2018.  

La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi 11 
deputaţi, din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 19 martie 2018 şi au hotărât cu unanimitate de voturi să adopte Raportul 
preliminar comun al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. La lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor trei 
comisii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - 
Codul silvic, în forma adoptată de Senat. 

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

      PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
    Eugen NICOLICEA                   Alexandru STĂNESCU                    Ion CUPĂ 

 
 
 

           SECRETAR,            SECRETAR,                           SECRETAR,                              
Costel Neculai DUNAVA                       Dan CIOCAN                        Petru FARAGO 

                      
        
                                
 
 
                                             
 
       

      Consilier parlamentar,     Consilier parlamentar,        Consilier parlamentar, 
  Andreea Sârbu                                          Ionela Began                                  Andreea Negulescu 
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