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AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul 

silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea 
unor drumuri forestiere 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 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
în procedură de urgen�ă, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din 
Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere 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, trimisă cu adresa Plx. 
230 din 13 iunie 2017, înregistrată cu nr. 4C-11/643 din 15 iunie 2017. 

 Conform dispoziţiilor art. 75 alin. 1 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. 9, pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat, proiectul de Lege în �edin�a 
din 12 iunie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut ini�iativa legislativă în şedinţa din 28 iunie 2017. 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările �i completările ulterioare, în vederea 
consolidării cadrului legal pentru îmbunătă�irea eficen�ei ac�iunilor de control privind 
integrarea fondului forestier na�ional �i modul de administrare al acestuia. 

 Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 364 din 19 mai 
2017 �i punctul de vedere al Guvernului nr. 702/DPSG din data de 17 mai 2017, prin care se 
sus�ine adoptarea proiectului de Lege sub rezerva însu�irii propunerilor �i observa�iilor 
formulate. 

 În urma dezbaterilor, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, ini�iativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
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