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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
  

  
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic 

 

 Comisia pentru agricultură, 
silvicultură,   industrie 

alimentară şi servicii specifice 

Nr. 4c-11/498    Nr. 4c-8/266          Nr. 4c-5/716 

           Bucureşti, 18.12.2018  

         PLx 322/2018 

 

BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 

proiectului de  Lege pentru abrogarea art.9  din  Legea nr.289/2002 privind 

perdelele forestiere de protecţie, trimis Comisiei juridice de disciplina si imunitaţi, 

Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice spre dezbatere pe fond cu adresa           

nr. PLx nr.322/2018.  

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

 

 

 

               PREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE, 

            Nicuşor HALICI                         Ion CUPĂ               Alexandru STĂNESCU        
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         PLx 322/2018 

 

 

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

     asupra proiectului de  Lege pentru abrogarea art.9 din  
Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 

 
 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunitaţi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe 
fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport comun cu proiectul de 
Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie, transmis cu adresa   nr.PLx nr.322/2018. 

 
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 16 mai 2018. 

La întocmirea prezentului Raport comun, comisiile au avut în vedere 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.152/02.03.2018 şi avizul favorabil       
nr.4c-6/252/05.06.2018 al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului. 

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea art.9 alin.(2) - (6) din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
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În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu 
şi echilibru ecologic, Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de 
lege sus-menţionat în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din  27 noiembrie 
2018. La lucrări Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au fost prezenţi, conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul 
de lege în şedinţa din data de 4 decembrie 2018. La lucrările Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 deputaţi. 

Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în 
şedinţa din  data de 18 decembrie 2018. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au  fost  prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

 
În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor examinate membrii 

comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, cu amendamentele admise  redate în Anexa care face 
parte integranta din prezentul raport.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Nicuşor HALICI Ioan CUPĂ Alexandru STĂNESCU 

 

 

SECRETAR, 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

SECRETAR, 

Petru FARAGO 

SECRETAR, 

Dan CIOCAN 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 

Consilier parlamentar, 
Ionela Began   

Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc            
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

la pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 

Nr. 
Crt. 

Text Legea 289/2002 privind 
perdelele forestiere Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1.  Lege pentru  abrogarea art.9 din Legea 
nr.289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie 

Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 289/2002 privind perdelele 
forestiere de protecţie 
 

 

2.  Articol unic. -  Articolul 9 din Legea nr. 
289/2002 privind perdelele forestiere de 
protecţie, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 
2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă. 

Articol unic. -  Legea nr. 289/2002 privind 
perdelele forestiere de protecţie, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 143 din 26 februarie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 

3. 

 

 

      
 

  1. La articolul 4 după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), cu 
următorul cuprins: 
(7) Realizarea obiectivelor de investiţii 
privind înfiinţarea perdelelor forestiere 
de protecţie se face de către Regia 
Naţională a Pădurilor-Romsilva, în 
calitate de autoritate contractantă, sau în 
regie proprie, pe baza documentaţiilor 
tehnico-economice transmise în condiţiile 
legii de structurile teritoriale ale 
autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură. 
Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
agricultură  si Comisia pentru mediu 
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Nr. 
Crt. 

Text Legea 289/2002 privind 
perdelele forestiere Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

4.     2. Articolul 9 se abrogă    

5.   

    

  3. La articolul 31 după alineatul (2), se 
introduce un nou alineat, alineatul (3) cu 
următorul cuprins: 

 (3) Regia Naţională a Pădurilor-
Romsilva poate executa, în calitate de 
autoritate contractantă, sau în regie 
proprie, lucrări pentru înfiinţarea 
perdelelor forestiere de protecţie pe care 
poate să le deconteze din surse proprii 
sau din fondul de conservare şi 
regenerare a pădurilor; contravaloarea 
lucrărilor pentru înfiinţarea perdelelor 
forestiere de protecţie decontate din 
fondul de conservare şi regenerare a 
pădurilor se recuperează de la bugetul  
de stat prin bugetul autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură pe 
baza recepţiilor, a ştatelor de plată sau a 
altor documente justificative legal 
întocmite. 

Autor: Grup PSD din Comisia pentru 
agricultură si Comisia pentru mediu 
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