
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 
 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din 

domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi 

administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale 

acestora 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Articol unic. – Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor 

drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul 

public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 

Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 

administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
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1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„LEGE 

privind trecerea unor drumuri forestiere, a  căilor ferate forestiere şi a 

lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul 

public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 

consiliilor locale ale acestora” 

 

2. La articolul 1, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 1. – (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 şi art. 34 

din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor 

drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a 

torenţilor, precum şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public 

al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva 

în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 

administrarea consiliilor locale ale acestora. 

(11) Transmiterea drumurilor forestiere, a căilor ferate forestiere 

şi a lucrărilor de corectare a torenţilor, precum şi a terenurilor aferente 

acestora din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale şi administrarea consiliilor locale se face pe 

bază de măsurători topografice de către Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva. Sumele necesare pentru finanţarea măsurătorilor topografice 

se asigură de la bugetul de stat, anual, de către Ministerul Finanţelor 

Publice.” 

 

3. Articolul  2  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. – Drumurile forestiere, căile ferate forestiere şi lucrările 

de corectare a torenţilor, precum şi terenurile aferente acestora care fac 

obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul 

public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea 
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consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului la 

cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, după caz.” 

 

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. – Orice restricţie de circulaţie pe drumurile forestiere şi 

pe căile ferate forestiere se poate face numai cu aprobarea autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură.” 

 

5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„Art. 1. – (1) Drumurile forestiere, căile ferate forestiere şi 

lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile forestiere aferente 

acestora, prevăzute la art. 1, nu pot fi trecute în domeniul privat al 

unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a 

consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

după caz. 

(2) Este interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a 

destinaţiei pentru terenurile forestiere prevăzute la art. 2, cu excepţia 

terenurilor necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de 

lucrări: drumuri de interes naţional, judeţean sau local. Prin derogare de 

la prevederile art. 37 alin. (3) şi art. 41 din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drumurile 

forestiere trecute în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale 

şi în administrarea consiliilor locale ale acestora vor putea fi utilizate în 

scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii rutiere în zonă de 

interes naţional, judeţean sau local.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bucureşti, 

Nr. 


