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Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond în procedură de urgenţă cu 
propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 – 
Codul Silvic, transmisă cu adresa nr.Pl – x 273 din 27 iunie 2005 şi înregistrat 
sub nr.24/266/28.06.2005.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ, punctul de vedere al Guvernului şi avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.40 
din Legea nr.26/1996 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. 
Prin proiect se propune ca volumul maxim de masă lemnoasă ce se poate 
recolta anual din păduri, să fie egal cu posibilitatea anuală stabilită prin 
amenajamentele silvice, pe fiecare proprietar, fără ca limita acestuia să se mai 
aprobe prin hotărâre a Guvernului. 

Propunerea legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 – 
Codul Silvic face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 
art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu 
prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
domnii Vasile Lupu  –   secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Viorel Marinescu – director în cadrul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 24 de 
membri ai comisiei. 
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Propunerea legislativă a fost respinsă cu 3 voturi împotrivă şi o 
abţinere, în şedinţa din 09.11.2005 pentru următorul motiv: 

Prevederea va fi cuprinsă în noul Cod Silvic emis de Guvern. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 iunie 

2005. 
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, şi art.86 alin.(3) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 

 Dr.   Atilla KELEMEN                   Ioan MUNTEANU  

      

 
 
 
 
Întocmit: consilier Anton Păştinaru 
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