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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 04.04.2022 
Nr. 4c-5/205 

 
   

	

	

	

Către, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei Președinte Laura Cătălina VICOL CIORBĂ 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
Domnului Președinte George Cătălin STÂNGĂ 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul preliminar asupra 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2022 privind 
utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică pentru 
evaluarea de mediu a amanajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun 
parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar, transmis spre 
dezbatere în fond, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 
specifice, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru 
ecologic cu adresa nr. PLx.  106  din 14 martie 2022. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
VICEPREȘEDINTE, 

MAGYAR Loránd Bálint  
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Camera Deputaţilor 

	

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 04.04.2022 
Nr. 4c-5/205 

 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2022 

privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică pentru 
evaluarea de mediu a amanajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun 

parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar  
(PLx. 106/2022) 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în  fond, cu 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2022 privind 
utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică pentru 
evaluarea de mediu a amanajamentelor silvice care se revizuiesc și care se suprapun 
parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar, transmis cu adresa nr. 
PLx. 106 din 14 martie 2022, înregistrat la Comisia pentru agricultură cu nr. 4c-
5/166/15.03.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 7 martie  2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  proiectul de ordonanță, cu observații și 
propuneri,  conform avizului nr. 76/27.01.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal prin care 
costurile de reevaluare de mediu a amenajamentelor silvice, care se suprapun, parţial sau 
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total, cu arii naturale protejate de interes comunitar, să fie suportate din Fondul de ameliorare 
a fondului funciar cu destinaţie silvică. 

În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echiloibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţe 
separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem mixt, din data de 29 martie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor examinate, membrii Comisiei 

pentru agricultură au hotărât, cu  unanimitatea voturilor celor prezenți, să transmită 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic,  
un raport de adoptare, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr. 10/2022 privind utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație 
silvică pentru evaluarea de mediu a amanajamentelor silvice care se revizuiesc și care se 
suprapun parțial sau total peste arii naturale protejate de interes comunitar cu 
amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport 
preliminar. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

VICEPREȘEDINTE 
 

 SECRETAR 

MAGYAR Loránd Bálint   Constantin BÎRCĂ 
 
 
 
Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 

 
 

  

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Text OG 10/2022 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.10/2022 privind 
utilizarea Fondului de ameliorare a 
fondului funciar cu destinație silvică 
pentru evaluarea de mediu a 
amenajamentelor silvice care se 
revizuiesc și care se suprapun parțial 
sau total peste arii naturale protejate 
de interes comunitar 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanța 
Guvernului nr. 10 din 31 ianuarie 
2022 privind utilizarea Fondului de 
ameliorare a fondului funciar cu 
destinație silvică pentru evaluarea de 
mediu a amenajamentelor silvice care 
se revizuiesc și care se suprapun 
parțial sau total peste arii naturale 
protejate de interes comunitar, 
adoptată în temeiul art.l pct.V.1 din 
Legea nr.311/2021 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.94 din 31 
ianuarie 2022. 

Art. unic.- Ordonanța Guvernului nr. 
10 din 31 ianuarie 2022 privind 
utilizarea Fondului de ameliorare a 
fondului funciar cu destinație silvică 
pentru evaluarea de mediu a 
amenajamentelor silvice care se 
revizuiesc și care se suprapun parțial 
sau total peste arii naturale protejate de 
interes comunitar, adoptată în temeiul 
art.l pct.V.1 din Legea nr.311/2021 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanțe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.94 din 31 ianuarie 2022, se 
modifică  după cum urmează: 

 

3. Titlul ordonanței 
 
Ordonanță privind utilizarea Fondului 

 1.Titlul ordonanței se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
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de ameliorare a fondului funciar cu 
destinație silvică pentru evaluarea de 
mediu a amenajamentelor silvice care 
se revizuiesc și care se suprapun parțial 
sau total peste arii naturale protejate de 
interes comunitar 

ORDONANȚĂ 
privind utilizarea Fondului de 

ameliorare a fondului funciar cu 
destinație silvică pentru evaluarea de 
mediu a amenajamentelor silvice care 
se suprapun parțial sau total peste arii 
naturale protejate de interes comunitar 

  
 
 
Art. 1. — Fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinație silvică 
constituit potrivit prevederilor art. 92 
alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care include și 
sumele care se virează în acest fond 
prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. e), art. 
15 alin. (5) lit. c), art. 37 alin. (4), art. 
39 alin. (10), art. 41 alin. (1) lit. a), art. 
47 alin. (2), art. 105 alin. (4) din Legea 
nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. II alin. (6) din Legea 
nr. 133/2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 46/2008 — Codul 
silvic, ale art. 8 alin. (4) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 85/2006 
privind stabilirea modalităților de 
evaluare a pagubelor produse vegetației 
forestiere din păduri și din afara 
acestora, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 84/2007, și 
ale art. 7 alin. (3) lit. a) și art. 36 alin. 
(7) lit. b) din Legea nr. 171/2010 
privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor silvice, cu modificările 

 2.Articolul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 1. – Fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică 
constituit potrivit prevederilor art. 92 
alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 
18/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care include și 
sumele care se virează în acest fond 
prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. e), art. 
15 alin. (5) lit. c), art. 37 alin. (4), art. 
39 alin. (10), art. 41 alin. (1) lit. a), art. 
47 alin. (2), art. 105 alin.(4)  din Legea 
nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. II alin. (6) din Legea 
nr. 133/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul 
silvic, ale  art. 8 alin. (4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 
privind stabilirea modalităţilor de 
evaluare a pagubelor produse 
vegetaţiei forestiere din păduri şi din 
afara acestora aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 84/2007 și 
ale art. 7 alin. (3) lit. a), art. 36 alin. (7) 
lit. b) din Legea nr. 171/2010 privind 
stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice, cu modificările 
și completările ulterioare, se utilizează 
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și completările ulterioare, se utilizează 
și pentru decontarea costurilor de 
evaluare de mediu a amenajamentelor 
silvice care se revizuiesc și care se 
suprapun parțial sau total peste arii 
naturale protejate de interes comunitar. 

și pentru decontarea costurilor de 
evaluare de mediu a amenajamentelor 
silvice care se suprapun parțial sau 
total peste arii naturale protejate de 
interes comunitar. 
 

4.  
 
 
Art. 2. — Metodologia de decontare a 
costurilor de evaluare de mediu a 
amenajamentelor silvice care se 
revizuiesc și care se suprapun parțial 
sau total peste arii naturale protejate de 
interes comunitar se aprobă prin ordin 
al conducătorului autorității publice 
centrale care răspunde de silvicultură, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanțe. 

 3.Articolul 2 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.2 – Metodologia de decontare a 
costurilor de evaluare de mediu a 
amenajamentelor silvice care se 
suprapun parțial sau total peste arii 
naturale protejate de interes comunitar 
se aprobă prin ordin al conducătorului 
autorității publice centrale care 
răspunde de silvicultură, în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare 
a legii de aprobare a prezentei 
ordonanțe . 
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