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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind protecţia 

arborilor remarcabili

Analizând propunerea legislativă privind protecţia arborilor 

remarcabili (b273 din 22.06.2021), transmisă de Secretarul General 

al Senatului cu adresa nr.XXXV/3460/29.06.2021 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr.D578/29.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul arL2 alin.(l) lita) din L^eanr.73/1993, republicată şi arL46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect stabilirea cadrului 

normativ privind conservarea şi protecţia arborilor remarcabili, 
precum şi inventarierea, marcarea şi tăierea acestora.

Potrivit Expunerii de motive, soluţia legislativă este determinată 

de necesitatea integrării arborilor remarcabili în „strategiile de 

planificare teritorială, silvice, agrare, peisagistice şi de conservare a 

naturii, asigurând un management eficient al întregului domeniu'', 
demararea proiectului reieşind şi din „ Strategia UE pentru 

Biodiversitate 2020 care prioritizează conservarea arborilor 

monumentalii, a pădurilor seculare si a peisajelor emblematice cu 

arbori la nivel comunitar."



Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 

alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. La preambulul, precizăm că, potrivit art.43 alin.(2) din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, includerea preambulului în cuprinsul actului 

normativ se apreciază de la caz la caz.
A

întrucât includerea preambulului nu este uzuală în cazul legilor, 
iar motivarea reglementării, exprimată sintetic în preambul, este 

detaliată în cuprinsul Expunerii de motive, propunem eliminarea 

acestuia din proiect.
3. La art.l alin.(l) lit.a), întrucât propunerea legislativă are o 

singură anexă, precum şi pentru o exprimare specifică stilului 

normativ, sintagma „Conform Anexei nr.l” trebuie înlocuită cu 

expresia „Potrivit anexei”.
De asemenea, potrivit art.57 alin.(4) din Legea nr.24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, textul-cadru de 

trimitere trebuie să facă, în finalul său, menţiunea că anexa face parte 

integrantă din actul normativ.
Totodată, pentru corectitudinea redactării, la lit.a) şi b), textul 

trebuie să debuteze cu sintagmale „au o circumferinţă „au vârsta 

iar la litc), sintagma „fiind legat” trebuie redată sub forma „fiind 

legaţi”.
La alin. (2), soluţia normativă stabileşte subiecţii cărora le revin 

obligaţiile instituie prin propunerea legislativă, în timp ce alin.(l) 

vizează definirea termenul „arbori remarcabili” şi caracteristicile 

acestora.
A

întrucât, potrivit art.47 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, articolul cuprinde, de regulă, o 

singură dispoziţie normativă aplicabilă unei situaţii date, pentru o mai 

bună structurare a proiectului, sugerăm marcarea acestei soluţii
A

normative cu un articol distinct, respectiv „art.2”. In această ipoteză 

este necesară renumerotarea articolelor si revederea normelor de 

trimitere.



4. La art.3, care vizează situaţiile în care este permisă taierea şi 
valorificarea arborilor remarcabili, precizăm că anumite cateogorii de 

arbori seculari ori reprezentativi izolaţi constituie bunuri ale 

patrimoniului natural şi, ca atare, beneficiază de un regim special de 

protecţie şi conservare, fiind sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări şi completări prin legea 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare (potrivit art.42 alin.(l) din această Ordonanţă 

de urgenţă).
De asemenea, conservarea si ameliorarea biodiversitătii în ariile 

naturale protejate constituite în fondul forestier, protecţia pădurilor 

virgine şi cvasivirgine, precum şi măsurile de reconstrucţie ecologică, 
regenerarea şi îngrijirea pădurilor fac obiectul Legii nr.46/2008 - 

Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(art.26-32).
Ca atare, propunem ca reglementarea preconizată să facă referiri 

privind aceste categorii de arborii, păduri, respectiv măsuri, prevăzute 

în normele anterior menţionate, în contextul noilor reglementări
propuse.

La lit.c), întrucât expresia „nu există altă modalitate de a reduce 

acest risc” nu întruneşte cerinţele privind claritatea textului normativ, 
este necesară reformularea acesteia.

Totodată, este necesar să se prevadă în mod expres autoritatea 

sau autorităţile avute în vedere, în locul sintagmei „autoritatea 

responsabilă”.
5. Pentru asigurarea unei reglementări complete, este necesar ca 

în cuprinsul art.4 alin.(l) să se prevadă în mod expres cine are 

competenţa marcării pentru tăiere şi a tăierii arborilor remarcabili.
Menţionăm că, în lipsa unei astfel de precizări, nu reiese cine 

este subiectul activ al contravenţiei prevăzute la art.6 aiin.(l).
La alin.(2), întrucât nu este reglementată în mod complet 

întreaga procedură privind obţinerea avizului de marcare, procedura 

ulterioară în vederea eliberării avizul de tăire, precum şi modul în care 

marcarea/tăierea se vor realiza, sugerăm a fie prevăzută elaborarea 

unor norme în executare, care trebuie să se limiteze strict la cadrul 

stabilit în actul pe baza, în executarea căruia sunt emise.
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6. La art.5 alin.(7), pentru un plus de rigoare normativă, 
termenii enumerării vor fi redaţi în formă articulată, iar cuvântul 

„registrul” va fi înlocuit cu termenul „catalogul”.
A

In ceea ce priveşte sintagma „administratorul silvic sau unitatea 

administrativ-teritorială care a completat registruP\ precizăm că, din 

textul alin.(5) reiese faptul că structurile teritoriale de specialitate ale 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia 

de a întocmi şi actualiza permanent Catalogul arborilor remarcabili, pe 

baza datelor colectate de la administratorii silvici si unităţile 

administrativ-teritoriale, fiind necesară clarificarea acestor aspecte.
A

In ceea ce priveşte referirea la avizul de tăiere, pentru claritatea 

normei preconizate, sugerăm a se indica, 
informaţiilor prevăzute în Catalogul arborilor remarcabili şi 

elementele de identificare ale avizului de taiere în cauză.
7. La art.6 alin.(l), pentru asigurarea uniformităţii terminologice 

în materie contravenţională, textul trebuie reformulat, astfel:
„(1) Nerespectarea dispoziţiilor art.4 alin,(l) constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 

lei”.

alături de restul

La alin.(2), formularea „reprezintă contravenţie şi este 

sancţionată cu o amendă cuprinsă între 5.000 şi 15.000 lei” va fi 
redată sub forma „constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei” .
A

In plus, pentru corectitudinea exprimării, sintagma „obligaţiei 

prevăzute” trebuie redată sub forma „obligaţiilor prevăzute”.
8. La art.6 alin.(3), precizăm că, în conformitate cu art.l5 

alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele 

anume prevăzute în actul normativ, numite în mod generic „agenţi 

constatatori”, şi nu de către anumite structuri, aşa cum se prevede în 

norma propusă.
Pe de altă parte, semnalăm că nu se prevede cine are obligaţia de 

aplica sancţiunea, întrucât textul se referă doar la constatarea
A

contravenţiilor. In măsura în care se are în vedere stabilirea 

competenţei agentului constatator de a aplica sancţiunile, textul 

trebuie reformulat, astfel:



„(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se 

fac de către personalul împuternicit din cadrul structurilor de control 

din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură”.
Dacă se preconizează ca aplicarea sancţiunilor să se facă de către 

de către o altă persoană competentă sau de către un organ competent, 
în condiţiile art.21 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, art.6 

trebuie completat cu o normă expresă în acest sens.
9. Precizăm că, pentru asigurarea unei reglementări complete, 

art6 trebuie să cuprindă şi norma privind aplicarea, în ceea ce 

priveşte contravenţiile, a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001. Pentru acest motiv, după alin.(3) trebuie introdus un nou 

alienat, alin.(4), cu următorul cuprins:
„(4) Contravenţiilor prevăzute la alin.(l) şi (2) le sunt 

aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
10. Marcarea anexei se va realiza prin inserarea termenului 

„Anexa” în partea dreapta sus a paginii, ulterior va fi redat direct 

titlul anexei care nu va mai cuprinde sintagma „Anexa nr.l privind”.
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no'oydEVENIMENTE SUFERITE de actul...

!M. Of. nr. 238/27 mar. 2008L. nr. 46/2008

Lege - Codul silvic

republicare cu 
renumerotare

0^- nr. 611/12 aug. 20151

Lege - Codul silvic

1 profTnTşseTipsep^lq^2imodificări prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

, abrogă la 1 ianuarie 2016 an. 130

] IM. Of. nr. 972/5 dec. 2016 ' modifică ari. 36 alin. (1); 
Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru introduce alin. (5) la an. 36 
modiHcarea şi completarea unor acte normative

^[modificări prin L. nr. 232/2016

«impdjficări pj^ _ L_nr, j75/2017 [M. Of. nr. 569/18 iul. 2017
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 şi 
a lucrărilor de corectare a torenţilor 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

modifică art. 2 alin. (2) Ut. e), art. 4, art' 6 
alin. (2), art. 14 alin. (4) şi (5). art. 16, art. 
18 partea introductivă, art. 20 alin. (3). art. 
23 alin. (1). art. 30 alin. (1), an. 32 alin.
(1) . art. 37 alin. (1) Ut. e). art. 59 alin. (6). 
art. 62 alin. (3), art. 73, art. 90 alin. (2). 
art. 97 alin. (1) Ut. a), art. 98. art. 105 alin.
(2) . art. 107partea introductivă a alin. (1), 
art. 120 alin. (5), anexa:

introduce art. 12_}. alin. (2_l)-(2_4) la 
art. 21. alin. (3) la art. 23. alin. (2_1) la 
art. 51, Ut. c) la art. 59 alin. (3), alin. (5_1) 
(5J) la an. 59. alin. (6J)~(6_3) la art. 59. 
alin. (4_}}-(4_3) la art. 62, alin. (3) la art. 
68, alin. (4) la art. 95, Ut. a_l) şi a_2) la 
ari. 97 alin. (l), alin. (2_1) şi (2_2) la art. 
105, alin. (4) la art. 105, art. 107_1, art. 
133, anexa nr. 2;

abrogă art. 11 alin. (3) Ut. b)

s|comp!etaţ^prin L. nr. 112/2018 - M. Of. nr. 426/18 miai 2018
Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - 
Codul silvic

‘ introduce alin. (6) şi (7) la art. 36

6|modiri^ri pri^ L. nr. 230/2018 :]M. Of. nr. 693/8 aug. 2018 > modifică an. 16 alin. (4) şi (10), art. 37 
alin. (1) Ut. b), art. 59 alin. (5_1), alin. 
(5_2) Ut. a) şi b) şi alin. (5_5) şi modifică 
anexa nr. 2;
introduce alin. (16) la art. 16; 
abrogă art. 59 alin. (5_4)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic
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7;modificări prin O.U.G. nr. 104/2020 M. Of. nr. 569/30 iun. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 36 aiin. (6) din 
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

modifică art. 36 alin. (6)

8 modificări prin__L. nr. 197/2020 M. Of. nr. 823/8 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic

modifică art. 14 alin. (5), art. 20 alin. (3), 
art. 27 alin. (3), art. 29 alin. (5), art. 33 
alin. (3) Ut. g), art. 51 alin. (2_1), art. 54 
alin. (1), art. 54 alin. (2) partea 
introductivă, art. 59 alin. (5_1) - (5_3) 
părţile introductive, art. 59 alin. (11), art. 
62 alin. (3), art. 83 alin. (2), art. 97 alin.
(1) Ut. a), art. 97 alin. (1) Ut. a_2), art. 97 
alin. (2), ari. 98, art. 107 alin. (1) şi alin.
(2) partea introductivă, art. 109 alin. (1) şi 
alin. (2) partea introductivă, art. 116, art. 
126 alin. (1), anexa nr. 1 şi 2; 
introduce Ut. n) la art. 5, Ut.f_l) la art. 11 

alin. (7), alin. (3) la art. 12, alin. (1_1) la 
art. 19. alin. (3_1) şi (3_2) la art. 20. alin. 
(!_1) la art. 21, alin. (1_1) -(1_4) la art.
22, alin. (1_1) la art. 54, alin. (3) -(5) la 
art. 54. Ut. a_l) la art. 60 alin. (5), alin. (6) 
(9) la art. 60, alin. (4) la art. 64, alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 68, alin. (1_1) şi 
(1_2) la art. 72, alin. (2_1) şi (2_2) la art. 
97, art. 97_1, alin. (1_1) la art. 107, alin. 
(4) la art. 107. alin. (1_1) la art. 109; 
abrogă art. 97 alin. (1) Ut. a_l); 
completează anexa nr. 2
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