
ROMANIA 

AVIz
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi . 

completarea Codului Silvic din 2008 . 

Analizând propunerea legislativă pentru modifcarea şj 
completarea Codul Silvic. din 2008 (b168/16.04.2020), transmisă de . 
Secretarul General al Senatului.cu adresa nr.XXXV/1850/23.04.2020 si 

. 

înregistrată la Consiliul Legislativ Cu nr.D420/24.04.2020, 

CONSILIUL LECISLATIIV 

În temeiul art.2 alin.l lita) din Legeanr.73/1993, republicată şi art.46(2) din 
Regulamentul de organizare şi. fiuicţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observalii şi propuneri: . .. . 

1. Propunerea legislativă are ca object completarea Legii 
nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea creării cadn.ilui legal pentru interzicerea 
exploatării masei lemnoase pe perioada instituirji stării de urgenţă. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar 
în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constitu$ta României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunţa asupra oportunităţii măsurilor propuse. 

2. Semnalăm că la Consiliul Legislativ au fost transmise, spre 
avizare, de către Secretarul General at Senatului, cu adresele 
b72/19.02.2020, b105/13.03.2020, . b106/13.03.2020 şi. 
b11 8/24.03.2020, alte propuneri legislative având ea obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 p Codul 
silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru adoptarea unor soluţii legislative unitare sugerăm 
dezbaterea concomitentă a acestor proiecte. 

. 3. Având în vedere că prin prezentul proiect şe instituie intervenţii 
legislative doar de natura completărilor, este necesară reformularea 
titlului, astfel: . . . 

„Lege pentru completarea Legij nr.46/2008. = Codul 
silvic". 



4. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesar 
ca partea introductivă a articolului unic să aibă următoarea 
formulare: 

„Articol unic..-' După articolul 62 din Legea nr.46/2008 
— Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Paz-tea 
I, nr.611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
se introduce un nou articol, art.62', cu următorul cuprins:". 

În continuare, se va reda textul propus pentru art.62', jar sintagma 
„După articolul nr.62, se introduce un nou articol 62', care va avea 
următorul cuprins:" se va elimina, ca fund de prisos. 

5. La textul propus pentru art.62', pentru claritatea şi 
predictibilitatea normelor, sugerăm reformularea textului, astfel: 

„Art.621. (1) În situaţia în care, pe întreg teritoriul 
ţării, se instituie starea de urgenţă, se interzice exploatarea masei 
lemnoase. 

(2) Pe perioada stării de urgenţă se pot efectua doar 
lucrările de exploatare a vegetaţiei forestiere prevăzute la alin.(41) 
al art.62:'. 

Întrucât prin textul propus pentru alin.(1) se instituie o normă 
juridică obligatorie, pentru o aplicare eficientă a acesteia, recomandăm 
stabilirea şi a unei sancţiuni în cazul nerespectării normei obligatorii. 

Referitor la textul propus pentru alin.(3), întrucât acesta prevede 
o altă ipoteză juridică, respectiv, data intrării în vigoare a legii, el nu se 
poate încadra în cuprinsul art.62'. 

Prin urmare, norma propusă trebuje să constituie un articol 
distinct, marcat ca art.II, Cu următorul cuprins: 

„Art.II. — Prezenta lege intră în vigoare la data publicării 
în Monitorul Oficial at României, Partea I.". 

În considerarea acestei observaţii, actualul articol unic va ft marcat 
ca art.I. 
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EVEN/MENTE SUFERITE tie aclul:... 

L. nr. 4612008 M. Of, nr. 238/27 mar: 200 

Lege - Cadul ailvic 

e iepubecare'
`renumeroiare..:..~ Lege - Codulsitvic 

?inodlflcănfp~iitH, 

stnod~căr( prtn 

+ ňĺďdmčărfştiňţj 

=nr 227/20ţŞ 
Loge privind CodS fiscal 

,,Of nr"611%92aug 2015: 

~M.~Of nr 688110 şep ZQ15 ,,; abrogă la I ianrrar•%2016 art. 130 

~L:lnrr~232/'z016 ,*~; ,,,~ M::Of.,nt.:972/5'iiea.:z01fi1~a -~, 
Lege pdvind Industria nagonala de apărare, precum şi pentru 
modiiicarea şi completarea unor acte normative - 

nr 9752017„/w`m __ M Of rte Ş6B/1t3tul 2017 `; m
Lege pentru modiCcarea şi campletareă Legil nr. 46t2008- 
Codul sllvic, precum şi pentru moditicerea art. 6 all . (2) din 

. Legea N. 192t2010 privind trecereaunor drumud torestiere şi 
a lucrarilordo corectara a torenigor din domeniul public al 
siatulut şi din administrarea Regiei Na(ionale aPădudior» 
Romsiiva In domeniul public at uner unitatl administrat;v- 
tedtodate şi in administrerea consiliilor locale ale acestora. 

ntadifică art. 36 a/in, (1); 
innodnce albs, (5) la art. 36 

s'~ompletat prin , L nr;,1fl2120~18 -:': "L~ M. Of nr-4281:18~mai'2098„ , 
Lego pantry comptetarea art. 36 dip. Legea nr. 46/2000 - Codul 
Silvio 

4_modifcări pnn ~$L n~=230/2018~~g:_ 
a ~ 

M {Of, nr T6g3I8;aug 2098' __ 
Lege pantru modificarea şi complelarea Legij nr. 46t2008 46/2008-

., 
' . Codul silvic . 

ntod/ftcă art. 2 a/in. (2) lit. e), art 4, art. 6 
a/in. (2)r an. 14 alin. (4) şi (5), art. 16, art. 
18 pa flea introdnctivă, art. 20 alit!. (3), art 
23 alit!, (I), art 30 a/in, (!), an. 32 al/n. 
(1), an, 37 a/in. (!) lit e), art 59 a/in. (6), 
art. 62 a/in. (3), art. 73, an. 90 a/in. (2), 
art. 97 a/in. (1) lit, a), an. 98, art lay a/in, 
(2), art. 107 part en irurodnctivă a al/n. (1), . 
art 120 a/in, (5), anexa; 

Introduce an. 12_!, din. (21)-'24) /a 
art. 21, a/in. (3) la art 23, a/in. (21)/a 
art. 51, lit, c) la art 59 a/in. (3), a/in. (5_1), 
(5)) la art. 59, attn. (6 1)-(6 3) !a art. 59, 
at/n. (4 1,)'.(4 3) /a art. 62, atm . (3) /a art. 
68, a/in. (4) la art. 95, /it. ă_I) şi a_:) la 
art. 97 attn. (1), a/itt. (2_I) şi (2_2) la art, 
105, alin, (4) la art, 105, an, 107_I, art 
133, anexa m. 2; 

abrogă art. 11 attn. (3) /it. b) 

rot/ace a/in. (6) şi (7) la art. 36 

ntodifrcă art. /6 a/in. (4), şi (l0), art. 37 
a/in. (1) tit- b), art. 59 a/in. (S I), a/in, 
Q2) /it a) şt b) ş/ a/in. (5 5) ş( modť/ică 
anexa tnt 2; 
introduce attn. (16) to art. /6; 
abrogă art. 59 a/in. (5~4) 

Consilinl Legistat/v - 28 aprilie 2020 Png, idirt 




