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Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice  
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost 
sesizate spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, transmis cu adresa  nr.PL.x 188 din 20 aprilie 2016 şi înregistrat sub nr. 
4c-11/572/21.04.2016,  respectiv  nr.4c-4/237/21.04.2016.  

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 12 aprilie 2016. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.44/15.01.2016, avizează 
favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au avizat negativ proiectul de 
lege sus menţionat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, cu modificările ulterioare, în sensul prevederii exprese drept sancţiune 
contravenţională complementară a confiscării ansamblului auto care a realizat 
transportul fraudulos de material lemnos.    

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa 
legislativă în şedinţe separate.  
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Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 
aprilie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 24 
membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din  data de  25 aprilie 2017.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi 
la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în 
conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Dănuţ Iacob, director în cadrul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, din următorul motiv: 

 Prevederile sunt cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 şi au fost 
eliminate disfuncţionalităţile şi situaţiile confuze privind trasabilitatea 
materialelor lemnoase. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
            PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,   
 Eugen NICOLICEA                                 Ioan MUNTEANU                          
 
 
 
 
 
                                                                                        
             SECRETAR,                                                  SECRETAR,                                   
     Costel Neculai DUNAVA                                     Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar Florica Manole  
Consilier parlamentar  Anton Păştinaru 
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