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Abstract: Prezenta lucrare reprezintă un studiu din perspectiva evolutivă asupra actelor 
normative de bază şi reprezentative în materie silvică, începând cu secolul al XIX-lea până în 
prezent şi care s-au aplicat în teritoriile româneşti.

Amintim în acest context : Orândueala de pădure pentru Bucovina din  anul 1786, 
Codicele silvic de la 1881, Codul silvic român din 1910, Codul silvic din 1962 , Codul silvic din 
1996 precum si noul Cod silvic din 20081.

Din studiul de faţă rezultă grija pe care legiuitorul român a manifestat-o de-a lungul 
timpului de a reglementa această materie şi a stabili regulile de bază în dezvoltarea, conservarea şi 
gestionarea durabilă a pădurilor.

Pe de altă parte, rezultă că legiuirile silvice evidentiază şi tendinţele epocilor istorice 
în care s-au aplicat fiecare în parte.

Cuvinte cheie : Cod silvic,  păduri , gestionare durabilă , regim  silvic.
JEL Classification: K 3, K 32.

1.Prezentare si analiză din perspectivă istorică a vechilor codificări silvice
Reglementarile legale cu incidenţă asupra fondului forestier, cuprind atât 

codurile silvice adoptate pe teritoriul României cât si normele juridice cu incidenţă în 
materia protecţiei  pădurilor cuprinse în numeroase acte normative2. 

Orândueala de pădure pentru Bucovina , dată de împăratul Iosif al II-lea în 
1786,este menţionată în doctrină ca fiind, după legiuirea silvică din Transilvania apărută 
în anul 1781, cel mai vechi cod silvic românesc, deşi cuprinde şi o serie de noţiuni silvice 
tehnice şi specifice, care nu sunt şi juridice3. 

Orândueala de pădure pentru Bucovina este amintită de unii autori (Valeriu 
Dinu, 1947) sub denumirea de Ordonanţa forestieră a lui Iosif al II-lea şi este precedată, în 
Bucovina, de o ordonanţă emisă la 2 ianuarie 1776 de către Baronul Spleny, generalul 
comandant al provinciei. Ca urmare, ocuparea Bucovinei de către austrieci a însemnat 
începutul unei epoci cu aspecte pozitive din punctul de vedere al calităţii actului legislativ 
emis de către guvernământ. 

Legiuirea din 1786 este prima legiuire pentru Bucovina4 care reuşeşte să 
sintetizeze o serie vastă de cunoştinţe ştiinţifice toate servind scopului de a gospodări cât 
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mai bine pădurile din Bucovina, insistând îndeosebi în reglementarea clară şi eficientă în 
materia tăierilor, precum şi a regenerării pădurilor5. 

Vechiul cod silvic bucovinean cuprinde un sistem de principii generale, precum 
şi norme ce reglementează buna gospodărire a pădurilor6. Plăcerea de a lectura această 
“orândueală de pădure” scrisă în limba “cronicelor noastre de căpătâi” cu farmecul unei 
limbi uitate, este dublată de realismul acestor norme, şi chiar de actualitatea lor, 
subliniind existenţa unui spirit ecologic de care a dat dovadă la acea vreme împăratul Iosif 
al II-lea.  

Legiuirea din Bucovina este dată în interesul clasei sociale dominante, 
prevăzându-se că dreptul de proprietate asupra pădurilor aparţine numai moşierilor şi ca 
urmare aceştia vor putea revendica pădurile de la alte persoane şi de la comunităţile 
săteşti. 

Orândueala de pădure pentru Bucovina a lui Iosif al II-lea, cuprinde:
• Principii generale privitoare la conservarea pădurilor, la păstrarea lor “în bună 

rânduială” şi exploatarea lor raţională, sens în care “atâta lemnu se tae dintr’însa pe câtu 
pădurea într’un an poate să deae…”

• Reguli cu privire la necesitatea marcării, “însemnării” speciilor de arbori, sens în 
care sunt prezentate esenţele forestiere, calităţile acestora şi beneficiile ce pot fi obţinute 
de la fiecare dintre acestea.

• Reguli cu privire la transmiterea obligaţiilor şi la răspunderea juridică. 
• Se menţionează regulile ce trebuie respectate pentru strângerea şi păstrarea 

seminţelor forestiere, precum şi măsurile ce se iau pentru regenerarea pădurii.. 
• Este fundamentată ideea instituirii unui personal de specialitate şi este introdusă 

noţiunea de “amenajament” forestier.
• Într-un capitol distinct sunt tratate pericolele ce pândesc pădurea, precum şi sunt 

date porunci de interzicere a acelor activităţi prin care se aduce atingere integrităţii 
pădurii, prin: incendiu, exploatarea răşinei, cojirea arborilor, tăierea crengilor, a frunzelor 
pentru vite etc.

• Sunt menţionate îndrumări pentru aşezarea întreprinderilor pe lângă păduri, astfel 
încât să se evite distrugerea acestora.

• Sunt menţionate expres regulile de gospodărire a pădurilor comunale şi 
răzeşeşti, care din toate timpurile au avut de suferit. În penultima parte a legiuirii sunt 
amintite delictele silvice a căror săvârşire atrag pedepse, precum şi modalităţile de 
cercetare a acestor fapte şi de aplicare a sancţiunilor pentru “stricătorii şi călcătorii de 
păduri”. 

Interesant este modul de individualizare a pedepselor, în funcţie de starea 
socială şi vinovăţia autorilor, dar şi de cuantumul pagubei. 

4 Textul acestui vechi monument legislativ a apărut în Revista Pădurilor din grija erudiului Gh. T. Kirileanu în 
anul 1908 cu o scurtă introducere și un indice în care este menționat numele părintelui D. Dan de Bucovina, cel  
care a descoperit, în arhivele vieneze, această rară publicație.
5 R. Ichim, Istoria pădurilor şi silviculturii din Bucovina, Bucarest, Ceres, 1988, pp. 193-199.
6 Const. C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti-din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucarest, Ceres, 1975, 
pp.127-136.



În ultima parte a orânduelii sunt cuprinse îndrumări pentru exploatarea 
pădurilor de la munte, arătându-se perioada de tăiere, şi alte reguli specifice şi măsuri ce 
“se rânduesc” în situaţia pădurilor de munte. 

Aplicarea normelor şi regulilor cuprinse în orândueala iosefină, este discutabilă, 
importanţa legiuirii constând mai degrabă în caracterul democratic pentru acea perioadă 
pe care l-a avut acest cod silvic, iar expunerea de motive conţinută în “Cuvântul 
împăratului”  are valoarea unor porunci “de îndreptare şi de bună chibzuinţă adresată 
urmaşilor” faţă de păduri care reprezintă “unul din cele mai de dorinţă şi mai blagoslovite 
folosuri întru o ţară”. 

Codul silvic de la 18817 reprezintă prima lege-cadru care reglementează 
relațiile sociale din sfera domeniului forestier din vechea Românie, fiind promulgată în 
iunie 1881. Acest cod silvic a privinciilor române pune bine în evidență nevoile societății 
românești din epocă.

Codul silvic din 1881 are ca sursă de inspiraţie codul forestier francez din anul 
1827, prezentând foarte multe asemănări, uneori, chiar ajungându-se la traducerea fidelă a 
unor norme.

Apariţia codului silvic este în mare măsură datorată anumitor oameni politici ai 
ţării, cum este ministrul finanţelor din acea perioadă, I.C. Brătianu, precumşi insistenţelor 
Regelui Carol I, cărora avea să li se supună reprezentanţii marilor proprietari ce acceptau 
cu greu adoptarea unei legi prin care să se aducă restricţii exercitării dreptului de 
proprietate8. 

Reflectând mentalitatea liberalistă a epocii în sensul de a lăsa o libertate cât mai 
mare proprietăţii particulare, în Titlul II al codului sunt menţionate pădurile supuse 
regimului silvic. Apreciind critic această tendinţă, deşi legiuirea reprezintă o “garanţie 
pentru salvarea unei însemnate părţi din propietatea forestieră românească”, totuşi 
libertatea ce o lasă particularilor, îndeosebi proprietăţii moşneneşti şi răzăşeşti, va 
intensifica procesul de distrugere al pădurilor9. 

În Titlul al II-lea al codului este introdusă pentru prima dată în limba română 
din legea franceză, noţiunea de regim silvic, dar fără a i se da o definiţie legală de către 
legiuitorul român, defect ce a fost preluat mai târziu şi deautorii Codului silvic din 1910; 
nici practica judecătorească nu a clarificat exact sensul noţiunii de regim silvic. 
Remarcăm că, deşi la acea perioadă, majoritatea domeniului forestier românesc era 
deţinută de particulari, legiuitorul român, spre deosebire de cel francez, a evitat să 
specifice restricţiile ce se impun proprietăţii forestiere private, dispunând că “orice 
proprietar este liber a cere supunerea pădurii sau pădurilor sale regimului silvic”. 

Un aspect pozitiv este dat de dispoziţiunea prin care legiuitorul impune 
constituirea amenajamentelor silvice făcute “de o comisiune specială şi aprobat prin 
Decret regesc”, fără de care nu se putea trece la exploatarea pădurii şi care trebuie să aibă 
în vedere conservarea acesteia.

Legea silvică cuprinde o clauză restrictivă care interzice exploatarea pădurilor 
supuse regimului silvic, fără existenţa amenajamentului. Dealtfel, importanţa dată de 

7 Vezi L. Dogaru, Codul silvic român. Prezentare evolutivă, Ed. Univestității « Petru Maior » Tg-Mures, 2002, 
pp. 61-110.
8 Const. C. Giurescu, op. cit, p. 135.
9 R. Rossetti, Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova. De la origini până la Regulamentul Organic, Bucarest, 
1907, pp. 478-483.



legiuitor amenajamentului silvic rezultă din faptul că, Regele este cel ce trebuie să-i 
dea“suprema confirmare”. 

În secţiunea a III-a dinTitlul II este tratată detaliat problema defrişării pădurilor, 
noţiune introdusă în limba română din legiuirea franceză. Legiuitorul de la 1881 nu 
interzice categoric defrişarea pădurilor supuse regimului silvic, ci permite acest lucru 
“după un avis motivat”, în timp ce pădurile care nu sunt supuse regimului silvic pot fi 
defrişate de către proprietari. La art. 12 sunt precizate însă anumite restricţii cu privire la 
defrişare, creîndu-se astfel o categorie specială de păduri a căror protejare şi menţinere 
este asigurată prin lege, păduri supuse unui regim ce limita libera lor folosinţă. 

În secţiunea a IV-a sunt cuprinse dispoziţii referitoare laexploatarea pădurilor, 
arătându-se că în afară de pădurile expres enumerate, cultura şi tăierea pădurilor 
particularilor nu sunt supuse la nici o restricţiune.

Înspre finele legiuirii sunt precizate în Titlul III acele fapte ce constituie delicte 
comise în pădurile supuse regimului silvic, amintindu-se tăierea fără drept a arborilor de 
orice vârstă şi esenţă, furtul de lemne tăiate sau arbori căzuţi, smulgerea plantaţiilor, 
incendierea pădurii, păşunatul etc. 

Dispoziţiile cu privire la sancţionarea delictelor silvice sunt criticabile deoarece 
instituie un singur regim penal pentru culpe diferite a căror gravitate diferă, rezultând 
astfel, o lipsă de gradare logică a pedepsei, de discriminare făcută delegiuitorul de la 
1881. 

Interesant este nu numaimodul în care legiuitorul stabileşte condiţiile şi 
criteriile după care anumite fapte cu privire la păduri sunt considerate delicte silvice, 
precum şi modalitatea de calcul şi de acordare a despăgubirilor civile. 

Apreciem că votarea şi adoptarea legii silvice din 1881 reprezintă prin ea însăşi 
un pas îmbucurător pentru societatea românească, dar trebuie menţionat că ulterior 
adoptării sale, pe bună dreptate, a fost deseori criticat, îndeosebi de silvicultorii ce aveau o 
pregătire temeinică profesională. Astfel, este lăudabil faptul că prin această lege este 
iniţiat procesul de constituire a amenajamentelor silvice, fixându-se un termen de15 ani. 
Totuşi datorită lipsei de personal, sau de mijloace necesare, până la jumătatea acestui 
termen s-a definitivat doar a 25-a parte din suprafaţa precizată. 

Regulamentul pentru aplicarea dispoziţiunilor din Codul silvic de la 1881 cu 
privire la pădurile supuse regimului silvic, promulgat la 18 Aprilie1885, încearcă să 
corecteze anumite formulări şi defecte ale Coduluisilvic. Art. 1 şi 2 din regulament cu 
privire la categoriile de păduri supuse regimului silvic sunt preluate în 
întregimedecătreCodul silvic de la 1910. 

În Secţiunea a II-a din regulament se tratează în amănunţit problema amenajării 
pădurilor statului şi ale particularilor supuse regimului silvic, iar dispoziţiile următoare fac 
referire la defrişarea pădurilor supuse acestui regim. 

Considerăm că acest regulament a contribuit la o mai bună aplicare a Codului 
silvic de la 1881, care a fost supus primei modificări în anul 1887.

În ce ne priveşte, deşi legiuirea din 1881, este criticabilă sub multe aspecte, 
considerăm salutară atât apariţia sa, cât şi prin conţinutul dispoziţiilor sale, ce reflectă idei 
democratice ale legiuitorului român de atunci. 

Codul silvic din 1910, abrogă în întregime Codul silvic din 24 iunie 1881, 
suportând ulterior adoptării sale mai multe modificări şi remarcându-se prin aceea că 



aplicarea sa a fost extinsă în anii 1921 şi 1923 la nivelul tuturor provinciilor româneşti, 
respectiv atât în Vechiul Regat, cât şi în Basarabia, Bucovina şi Ardeal10.

Ca urmare, Codul silvic român abrogă la nivelul Ardealului şi Bucovinei, legea 
silvică ungară XXXI din 1879, legea austriacă pentru pădurile comunale din 2 iulie 1897, 
legea austriacă pentru pădurile composesorale din 2 iulie 1897 şi legea silvică austriacă 
din 7 martie 1906 despre pădurile nesupuse regimului silvic. La nivelul Basarabiei, noul 
Cod silvic abrogă legea silvică rusă din 1776 aplicată de la anexarea austriacă în 1812. 

Astfel cum s-a arătat în doctrina şi publicistica vremii, epoca 1881-1910 este 
dominată de Codul silvic din 1910, a cărui menire ar fi trebuit să fie, aşa cum rezultă din 
expunerea de motive, stoparea distrugerilor de pădure şi instituirea unui sistem prin care 
să se asigure conservarea fondului forestier. 

Abrogarea codului silvic din 1881 era determinată, în principal, de faptul că 
acesta conţinea “unele dispoziţiuni cari nu s’au putut şi nici nu se vor putea mult timp 
aplica, altele cari sunt incomplete, iar altele cari prevăd măsuri cu totul neîndestulătoare 
pentru atingerea scopului urmărit de legiuitor”. În realitate, legiuirea ce urma a fi abrogată 
nu era total nepotrivită obiectivelor naţionale şi ecologice, dar punerea în aplicare a sa 
necesita existenţa unui corp silvic specializat care să fie în măsură, prin număr şi pregătire 
profesională, să asigure respectarea reglementărilor. 

Noua lege din 1910 încercă să limiteze excepţiile de la regimul silvic, astfel 
încât agenţii silvici ai Statului să aibă în administrarea ori în puterea lor de control şi 
supraveghere o cât mai mare suprafaţă de pădure, fără a fi exceptate pădurile aparţinând 
instituţiilor care au un serviciu bine organizat (domeniul Coroanei, Eforia spitalelor civile 
din Bucureşti etc.), sau pădurile moşnenilor sau răzeşilor11). Prin aceasta s-a urmărit 
supunerea proprietarilor pădurilor intrate sub regim silvic la toate obligaţiile ce decurg din 
aplicarea acestuia.

Cu toate acestea, prin Codul silvic român de la 1910 s-a creat printr-o “oarecare 
omisiune”  cadrul favorabil realizării unor interese de clasă12. Prin dispoziţiile Codului 
silvic se urmăreşte lărgirea sferei subiectelor ce răspund pentru violarea dispoziţiilor legii, 
precum şi aplicarea unor sancţiuni care să asigure atât pedepsirea făptuitorului, cât şi 
repararea prejudiciului cauzat.

Pentru a nu exista lacune în privinţa obligativităţii şi modului de întocmire a 
amenajamentului silvic s-au prevăzut exact situaţiile ce reclamă întocmirea acestuia, 
modul de întocmire, precum şi sancţiunile aplicabile persoanelor responsabile, în cazul 
încălcării dispoziţiunilor sale.

Pentru a împiedica exploatările dezordonate şi defrişările de păduri, precum şi a 
obliga la reîmpădurire pe proprietar, legea instituie reguli stricte cu privire la exploatare şi 
măsurile ce trebuie luate pentru a se păstra un echilibru ecologic şi pentru a fi îngrijite 
pădurile, măsuri ce cad atât în sarcina proprietarilor de păduri, cât şi în sarcina anumitor 
organe ale statului.

Pozitiv este faptul că legiuitorul de la 1910 introduce dispoziţii cu privire la 
cetele moşneneşti şi răzeşeşti, obligându-le să-şi întocmească aşezământele (statutele) ce 

10 V.I.Harnagea, Const.Gr.Zotta, Codul legislaţiei silvice,adnotat şi comentat, Tipografie Nationale, 1931, pp. 
40.
11 Art. 1 şi 2 din Cod.
12 A se vedea în acest sens I. Zinveliu, Legislaţia forestieră în R.S.Romania, Ed.Ceres, Bucarest, 1971, pp.18-
21.



vor cuprinde drepturile şi modul lor de exercitare, precum şi organele reprezentative, sub 
sancţiunea interzicerii exploatării pădurilor stăpânite în devălmăşie.

Codul silvic de la 1910, consacră noile tendinţe ce semanifestau în cadrul 
formelor asociative de proprietate, cu privire la individualizarea proprietăţii asupra 
pădurilor ce le aparţin. 

Legiuirea silvică reglementează dreptul de preemţiune, instituţie cunoscută de 
la începuturile apariţiei dreptului de proprietate, în cazul înstrăinărilor făcute de moşneni 
sau răzeşti, consacrând prin modificările ulterioare dreptul de preemţiune a statului la 
cumpărarea de păduri răzeşeşti sau moşneneşti13.

Capitolul VI din Cod este consacrat pazei pădurilor Statului, asigurată de 
agenţii silvici, precumşi poliţiei pădurilor. Delictele şi contravenţiile silvice, precum şi 
penalităţile prevăzute sunt tratate în detaliu, având ca scop stăvilirea spiritului distrugător 
asupra pădurilor. 

Faţă de legiuitorul de la 1881, Codul silvic din 1910 cuprinde dispoziţii noi cu 
privire la: cuantumul pedepselor şi individualizarea lor, incriminarea de noi fapte, forţa 
probatorie a actelor încheiate de organul silvic, responsabilitatea părinţilor pentru delictele 
săvârşite de copiii lor etc.

Important de reţinut este şi faptul că adoptarea şi votarea codului silvic din 
1910 era conformă unei tendinţe internaţionale. Astfel, în 1902-1903, s-a adoptat un nou 
Cod silvic în Elveţia, prin care se instituiau reguli care să contribuie la îmbunătăţirea 
fondului forestier şi obligându-se anumite organe ale statului la acordarea de subvenţii în 
acest domeniu. În aceeaşi perioadă sunt luate măsuri legislative în Italia, împiedicându-se 
abuzurile săvârşite prin defrişare şi exploatările dezordonate a pădurii. În ducatul 
Würtemburg legea conferă Statului puterea de supraveghere a tuturor pădurilor 
particulare. După adoptarea Codului silvic român din 1910 au fost adoptate o serie de legi 
care nu au o însemnătate deosebită în privinţa evoluţiei legislaţiei forestiere, chiar uneori 
determinând un regres sub aspectul conservării fondului forestier.

Legiuirea din 1910, reprezintă în aparenţă triumful sistemului actual de drept 
românesc care nu admite aplicarea, ca regulă,a unor dispoziţii cutumiare. 

Stabilind norme de exploatare sistematică a pădurilor şi de ocrotire a lor, 
atribuţii în sarcina agenţilor silvici pentru conservarea şi ameliorarea fondului forestier şi 
pentru mărirea forţei de producţie, norme privind transportul de lemne pe apă, depunerea 
unor cauţiuni de către proprietari pentru împădurire, administrarea şi controlul 
proprietăţilor devălmaşe a moşnenilor şi răzeşilor etc., considerăm că elaborarea şi 
adoptarea Codului silvic de la 1910 este salutară, deoarece este adoptat în ideea unei 
reforme silvice.

Codul silvic din 196214, răspunde în mare măsură imperativelor politice ale 
orânduirii socialiste instaurată de puterea comunistă după cel de-al doilea război modial. 

Tendinţa de golire a conţinutului dreptului de proprietate privată, ori de limitare 
a caracterelor acestuia, manifestată în orânduirea socialistă este prezentă şi cu privire la 
păduri. Sigur că motivaţia acestei tendinţe o reprezintă obiectivul puterii comuniste de a 
“smulge puterea economică din mâinile burgheziei, şi de a naţionaliza principalele 
mijloace de producţie”. În acest spirit anterior elaborării Codului silvic din 1962, statul şi-

13 A se vedea D. Ivănescu, Din istoria silviculturii românesti, Bucarest, Ed. Ceres, 1972, pp. 44-46.
14 Legea nr. 3 din 1962, publicată în Monitorul Oficial nr. 28 din decembrie 1962, republicată în 1969. 



a asigurat controlul asupra circulaţiei tuturor pădurilor prin adoptarea Legii nr.204/1947, 
privind apărarea patrimoniului forestier, prin care se aduce modificări în structura 
proprietăţii forestiere. La doar un an mai târziu fiind constienţi de specificul pădurilor 
raportat la alte mijloace de producţie şi faptului că reprezintă bogăţii inestimabile ale 
naturii, noii conducători au trecut, prin efectul direct al Constituţiei din 13 aprilie 1948, 
toate pădurile în proprietatea exclusivă a statului. Ulterior, Codul silvic din 1962 a stipulat 
în art. 1 că pădurile şi terenurile cu vegetaţie forestieră sunt proprietate de stat şi alcătuiesc 
fondul forestier naţional. 

Trecerea prin efectul legii a tuturor pădurilor private în domeniul public al 
statului s-a făcut în mod cert prin încălcarea principiului proprietăţii. Aceasta nu înseamnă 
că administrarea pădurilor de către stat nu a avut un efect pozitiv din perspectiva 
conservării şi gestionării lor. 

Adoptarea Codului silvic din 1962 la 28 decembrie, a reflectat transformările 
social-economice petrecute în acea perioadă în România, răspunzând nevoilor de 
armonizare legislativă cu textele legale în vigoare şi cu principiile economico-juridice 
socialiste15. La baza elaborării Codului silvic din 1962 a stat concepţia “de reglementare 
legală unitară a regimului de gospodărire silvică în care sens prin dispoziţii de principiu să 
se dea liniile directoare pe baza cărora se asigură integritatea fondului forestier şi buna lui 
gospodărire”. Codul silvic din 1962 constituie o lege “cadru” cuprinzând norme generale 
privind administrarea, gospodărirea şi apărarea fondului forestier, pe baza cărora s-au 
elaborat ulterior actele necesare punerii în aplicare concretă a acestor norme. 

Acest Cod este structurat pe 7 capitole şi cuprinde 51 de articole, care stabilesc 
regimul juridic al circulaţiei bunurilor ce alcătuiesc fondul forestier, precum şi regulile 
aplicabile în materia gospodăririi şi protecţiei acestuia. 

Capitolul I intitulat “Dispoziţii generale”  porneşte de la definiţia noţiunii de 
fond forestier şi de regim silvic, stabilind categoriile de bunuri supuse acestui regim. 

Capitolul II cuprinde norme generale cu privire la subiectele de drept, 
drepturile reale principale prin care se înfăptuieşte administrarea fondului forestier şi 
regimul juridic al circulaţiei terenurilor forestiere. 

În Capitolele III şi IV din Cod sunt inserate norme cu privire la gospodărirea 
fondului forestier, la paza şi protecţia pădurilor şi a terenurilor acoperite cu vegetaţie 
forestieră. 

În capitolele următoare sunt stabilite norme cu privire la circulaţia materialelor 
lemnoase, şi sunt prevăzute faptele ce constituie contravenţii şi infracţiuni silvice. Spre 
finele legiuirii sunt stabilite competenţele ministerului de resort, de emitere a 
instrucţiunilor de aplicare a Codului silvic. 

În urma elaborării acestei legiuiri silvice, fondul forestier, regimul general al 
pădurilor a fost supus atât dispoziţiilor acesteia cât şi normelor generale care guvernau 
proprietatea de stat. 

Sub aspectul gospodăririi şi a exploatării raţionale în perioada aplicării acestui 
cod silvic, normele sale şi-au atins obiectivul urmărit de legiuitor la elaborarea sa. 

Elaborarea Codului silvic din 1962 reprezintă atât supunerea pădurilor unui 
regim unitar în scopul dezvoltării lor durabile, cât şi un pas politic al guvernării de la acea 

15 Const. C. Giurescu, Pădurea în viaţa şi istoria poporului român, Bucarest, Maison d’édition RSR, 1981.



vreme: asigurarea păstrării în patrimoniul statului a acestei surse financiare deosebit de 
valoroase, prin instituirea unui regim de control şi sancţionator sever.

După 1990, izvorul specific în materie silvică îl reprezintă Codul silvic din 
199616, care cuprinde regulile de bază privind fondul forestier, privind administrarea şi 
exploatarea acestuia, faptele ilicite ce aduc atingere valorilor silvice protejate, precum şi 
răspunderea juridică ce se angajează odată cu săvârşirea unor asemenea fapte17. Având o 
reglementare specială în materie forestieră, deoarece pădurile se pot afla atât în situaţia de 
obiect al proprietăţii publice, cât şi al proprietăţii private, dispoziţiile Codului silvic s-au 
completat ulterior cu alte dispoziţii ce reglementează, de la caz la caz, regimul de drept 
public sau cel de drept privat în materie de păduri. 

Prin adoptarea Codului silvic din 1996 se abrogă expres Legea nr. 3 din 1962 - 
Codul silvic, precum şi alte acte normative adoptate anterior anului 1990. Această 
reglementare silvică este corelată cu numeroasele dispoziţii juridice adoptate în materia 
reconstituirii dreptului de proprietate privată în general, şi privind pădurile, în special, 
norme cuprinse în acte normative, cum este Legea fondului funciar nr. 18 din 1991. 

Codul silvic adoptat prin Legea nr. 26 din 4 aprilie 1996, a suferit unele 
modificări ulterior, în principal prin: Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, privind 
reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, Legea nr. 
75/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998, prin 
Legea nr. 66/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 
privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră, Ordonanţa Guvernului 
nr.82/2004 privind măsurile de accesibilizare ale fondului forestier; Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor în România etc. 

În articolul 1 al Codului silvic este introdusă noţiunea de “fond forestier 
naţional”  precizându-se categoriile de terenuri ce alcătuiesc acest fond. În acest context 
aspectul îmbucurător este că aceste categorii de terenuri sunt incluse în fondul forestier 
naţional “indiferent de natura dreptului de proprietate”, fixându-se astfel de la început 
cadrul juridic necesar menţinerii integrităţii fondului forestier naţional prin obligarea 
tuturor proprietarilor de păduri indiferent de forma de proprietate publică sau privată, de a 
se supune regimului silvic şi prescripţiilor din amenajamentele silvice, ce reprezintă baza 
cadastrului forestier şi a titlului de proprietate. Codul silvic din 1996 clasifică pădurile 
după funcţiile pe care le îndeplinesc şi după importanţa lor economică, clasificare a cărei 
importanţă constă, în opinia noastră, în: regimul aplicabil fiecărei grupe din care face 
parte o anumită pădure, delimitarea pădurilor ca făcând parte din domeniul public sau 
privat, determinarea suprafeţelor protejate ce poartă asupra restricţiilor, dar şi asupra 
agravării pedepselor ce se aplică pentru săvârşirea de delicte silvice cu privire la acestea, 
stabilirea regimului juridic diferenţiat cu privire la actele de administrare şi de gospodărire 
a pădurilor. 

Din reglementările cuprinse în Codul silvic din 1996 rezultă că toate activităţile 
ce se desfăşoară în legătură cu fondul forestier sunt precedate de faza prevenirii, 
prevenirea planând asupra factorilor negativi ce atentează la integritatea fondului forestier; 
sunt precizaţi în acest sens factori ce pot implica acţiunea umană sau nu, precum şi 

16 Legea silvicolă din 1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 93 din 8 mai 1996.
17 I.Machedon, Le Code sylvicole de 1996, commenté et annoté, Ed. Tridona, Bucarest, 1999, pp. 3-5.



atribuţiile ce incumbă atât organismelor specializate în administrarea fondului forestier cât 
şi altor autorităţi publice. 

Asemeni Codurilor silvice anterioare, cel din 1996 cuprinde norme privind 
administrarea şi exploatarea fondului forestier, detaliindu-se pe categorii de terenuri şi 
pădure, norme privind paza şi protecţia pădurilor, precum şi norme speciale în materie 
penală şi contravenţională menite să sancţioneze faptele prin care se aduce atingere 
regimului silvic şi integrităţii fondului forestier. 

Codul silvic din 1996 constituie cadrul legal general al ocrotirii şi dezvoltării 
pădurilor, prevăzând prin normele sale ca anumite fapte prin care se aduce atingere 
fondului forestier şi gospodăririi acestuia să constituie, după caz, contravenţii sau 
infracţiuni silvice. Printre aceste din urmă norme, întâlnim şi dispoziţia prevăzută de art. 
97 din cod prin care este incriminată “fapta de tăiere sau scoatere din rădăcini, fără drept, 
de arbori, puieţi sau lăstari”ce atrage răspunderea penală. Deoarece au existat controverse 
în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor din art. 97, ulterior a fost adoptată Ordonanţa 
Guvernului nr. 96/1998 prin care este inclus în categoria subiecţilor activi ai infracţiunii 
menţionate şi proprietarul de pădure.

Prin art. 52 alin. 2 din Codul silvic este instituit dreptul de preemţiune a statului 
la vânzarea anumitor categorii de terenuri cu vegetaţie foretieră, drept a cărui apreciere cu 
privire la natura sa a suscitat interes în doctrina şi practica judiciară românească, generând 
numeroase intervenţii ale legiuitorului român. 

În ansamblu, din dispoziţiile Codului silvic din 1996 rezultă intenţia 
legiuitorului de a asigura conservarea şi protecţia pădurii, precum şi o utilizare şi 
exploatare raţională a acesteia. Cu toate acestea, menirea Codului silvic din 1996 a fost 
una deosebit de grea în această etapă istorică pe care o parcurge România, deoarece pe de 
o parte nu s-a finalizat procesul de structurare a proprietăţii private la baza căruia stau 
legile de reconstituire a dreptului de proprietate privată, iar pe de altă parte ţinând cont de 
specificul pădurii, bun de o inestimabilă valoare, este necesară conformitatea politicii 
forestiere naţionale cu standardele ecologice mondiale18. 

2. Noul Cod silvic din 2008 şi implicaţiile sale în domeniu
După numai 12 ani de aplicare, Codul silvic din 1996 (Legea nr. 26/1996), cu 

modificările şi completările sale ulterioare, este abrogat expres prin Legea nr. 46/2008 – 
Codul silvic din 2008. 

La data intrării în vigoare a noului cod silvic se abrogă şi alte acte normative în 
materie19. Sunt preluate însă de noua lege generală în materie silvică o serie de prevederi, 
precumşi sunt stabilite noi şi importante dispoziţii în domeniu. Precizăm de asemenea că, 
dispoziţiile noului cod silvic se vor completa ulterior cu alte dispoziţii ce reglementează 
regimul juridic şi protecţia juridică a pădurilor. 

Codul silvic român din 2008 reglementează regimul juridic al fondului forestier 
naţional, constituind actul normativ ce cuprinde principiile şi cele mai importante 

18 A se vedea, M. Dutu, Tratat de dreptul mediului, 2e édition, Ed.C.H.Beck, Bucarest, 2008, pp. 372-374.
19 O.G. nr. 96/1998 cu privire la reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național ; 
O.G. nr. 81/1998 cu privire la unele măsuri pentru ameliorarea terenurilor degradate ; O.G. nr. 74/2004 pentru 
stimularea asociațiilor de proprietari de păduri private pentru o gestionare durabilă ; O.G. nr. 82/2004 cu privire 
la accesibilitatea fondurilor forestiere prin construirea de terenuri forestiere; O.U.G. nr. 139/2005 cu privire la  
administrarea pădurilor din România.



reglementări privind gospodărirea, protecţia şi dezvoltarea fondului forestier naţional, a 
pădurilor şi produselor acestora, a terenurilor împădurite şi a celor destinate împăduririi, a 
fondului de vănâtoare etc.

Încercând o prezentare şi o analiză a reglementării relaţiilor sociale în materie 
silvică prin prismă evolutivă, vom prezenta în cele ce urmează câteva aspecte de noutate 
dar în acelaşi timp şi de distincţie în raport cu reglementările anterioare în acest domeniu, 
astfel cumle-a stabilit legiuitorul

Codul silvic actual tratează identic noţiunea de fond forestier naţional, al cărui 
element de bază este pădurea, care poate fi după caz proprietate publică sau proprietate 
privată stabilind în acest sens care sunt felurile acestor forme de proprietate forestieră (art. 
7, alin. 1). În fondul forestier naţional sunt incluse pentru prima dată şi perdelele forestiere 
de protecţie (art. 1, alin. 1, lit. i), jnepenişurile (art. 1, alin. 2, lit. j) precum şi păşunile 
împădurite cu consistenţa mai mare sau egală cu 0,4 calculată numai pentru suprafaţa 
ocupată efectiv de vegetaţia forestieră (art. 1, alin. 1, lit. k). În Legea nr. 26/1996, aceste 
terenuri erau cuprinse la vegetaţie forestieră situată pe terenurile din afara fondului 
forestiernaţional. 

La art. 5 din lege sunt precizate principiile care stau la baza gestionării durabile 
a pădurilor20. Modul de gospodărire a fonduluiforestier proprietate publică şi proprietate 
privată se reglementeazăprin amenajamente silvice, care constituie deopotrivă 
bazacadastrului forestier şi a titlului de proprietate. 

Regimul silvic instituit de legiuirile silvice anterioare ca şi regim juridic aparte 
căruia trebuie să i se supună fondul forestiernaţional, este reglementat şi de noul cod silvic 
care stabileşteobligativitatea pentru toţi deţinătorii de fond forestier, de aplicare aacestuia 
stabilind concret semnificaţia sa (art. 17, lit. a). În plus, noul cod silvic stabileşe pentru 
unmai bun control alrespectării regimului silvic şi protecţia mai bună a fondului forestier, 
norme clare de suprafaţă pentru care se fiinţează structuri de controlca subunităţi ale 
autorităţii publice centrale ce răspunde desilvicultură.

Prin art. 10 se instituie obligativitatea administrării pădurilor, indiferent de 
forma lor de proprietate, prin ocoale silvicede stat din structura R.N.P. sau ocoale silvice 
private, ocoale deinteres public. Apreciem că instituirea unei astfel de obligativităţi 
constituie o garanţie eficientă a protejării şi categoriei de păduriproprietate privată, tocmai 
prin asigurarea administrării acestora decătre structuri silvice specializate în aplicarea 
regimului silvic. 

În titlul III se abordează conceptul de gestionare durabilă apădurilor, stabilindu-
se principii şi măsuri concrete de amenajare a pădurilor, de conservare a biodiversităţii, 
reconstrucţie ecologică, regenerare şi îngrijire a pădurilor, asigurare a integrităţii fondului 
forestier naţional, prevenire şi stingere a incendiilor precum şi paza şi protecţia pădurilor 
româneşti. 

Noutăţile aduse cu privire la amenajarea pădurilor sunt în legătură cu plata 
lucrărilor de amenajare. Astfel, contravaloarea lucrărilor de amenajare se suportă de către 
administratorul fondului forestier proprietate publică (R.N.P.) şi de către proprietarul de 
pădure dacă suprafaţa este mai mare de 100 ha. Pentru suprafeţe mai mici de 100 ha 

20 A se  vedea  în  acest  sens,  D.Marinescu, Tratat  de  dreptul  mediului,  III-e  edition,  Ed.Universul  Juridic, 
București, 2008, pp195-197; D.Marinescu, Dreptul mediului, IV-e edition, Ed.C.H.Beck, 2010, pp.197-199 ; A 
se vedea pentru alte  detalii  cu privire la  protecția silvică,  E.M.Minea,  Protecţia mediului,  Ed.Accent,  Cluj-
Napoca, 2008, pp.139-144 ; St. Ţarcă, Dreptul mediului, Ed.Lumina Lex, Bucarest, 2005, pp.203.



deţinute de persoanele fizice şi juridice, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse în 
asociaţii de proprietate forestieră21, cheltuielile de amenajare se suportă de la bugetul de 
stat. 

Noul cod silvic instituie de asemenea, obligaţia pentru proprietarii de păduri, 
alţii decât administratorul pădurilor proprietate publică a statului, să înfiinţeze fondul de 
conservare şi regenerare a pădurilor. Precizăm că, în vechea reglementare, o astfel de 
obligativitate revenea exclusiv Regiei Naţionale a Pădurilor în calitate de administrator al 
pădurilor proprietate publică a statului. 

În vederea asigurării integrităţii fondului forestier naţional se instituie 
interdicţia cu privire la terenurile forestiere proprietate publică a statului ca acestea să facă 
obiectul constituirii dreptului de proprietate şi se prevede de asemenea că proprietate 
forestieră nu poate fi divizată sub limita de 1 ha (art. 34, alin. 1 şi alin 2). Precizăm că 
această obligaţie este stabilită inclusiv în cazul deschiderii unei succesiuni, stabilindu-se 
constituirea în favoarea unui/unor moştenitori, cu plata de sultă de către cei în favoarea 
cărora s-a constituit moştenirea. 

Noul cod silvic cuprinde însă şi dispoziţii care nu sunt de natura asigurării 
integrităţii fondului forestier naţional. Astfel, prevederile art. 37 (alin. 1) stabilesc 
reducerea fondului forestierproprietate privată prin posibilitatea construirii de locuinţe sau 
casede vacanţă în suprafaţă de maximum 5% din totalul suprafeţei darnu mai mult de 200 
mp. Se deschide astfel portiţa fărâmiţăriifondului forestier din vecinătatea localităţilor. De 
asemenea, seasigură cadrul legal pentru a permite reducerea suprafeţei fonduluiforestier 
naţional pentru explorarea şi exploatarea resurselor depetrol şi gaze naturale, pentru 
realizarea reţelelor de apă potabilă şipentru realizarea reţelelor de comunicaţii. În schimb, 
se interziceaprobarea acupării temporare de terenuri din fondul forestiernaţional pentru 
operatorii economici care nu au redat circuituluisilvic terenurile forestiere ocupate anterior 
şi care sunt apte pentruîmpădurire. Ocuparea temporară de terenuri forestiere este 
permisănumai pe o perioadă determinată de timp, perioadă care în raport cudurata 
obiectivului este de maximum 10 ani, cu posibilitateaprelungirii pe perioade succesive 
demaximum10 ani (art. 39).

În art. 4 alin. 5 din noua reglementare în materie silvică este statuat dreptul de 
preempţiune22. Astfel, se stabileşte că statulromân are dreptul de preempţiune la 
cumpărarea de păduri ceconstituie enclave în fondul forestier proprietate publică a 
statuluicare sunt limitrofe acestuia, la preţ şi în condiţii egale. Raportându-ne la 
dispoziţiile art. 52 din Codul silvic adoptat în 1996 cu referirela dreptul de preempţiune, 
observăm că acesta se exercită cu privirela terenurile enclavice ale fondului forestier 
proprietate publică fărăsă circumstanţieze (fiind incluse astfel terenurile cu 
vegetaţieforestieră precum şi toate celelalte terenuri indiferent de destinaţie,agricolă sau 
silvică), în timp ce noile dispoziţii reduc întinderea dreptului de preempţiune doar cu 
privire la păduri ce constituie enclave în fondul forestier proprietate publică, fiind excluse 
astfel terenurile cu vegetaţie forestieră, plantaţiile forestiere, parcurile, etc.

21 În articolul 95, legea indică diferite comunități și forme asociative de proprietate, având diferite denumiri,  
recunoascute ca persoane juridice, a căror organizare și funcționare este reglementată printr-o lege specială.
22 În Petit Dictionnaire de droit, Dalloz, Paris,1951, pp.768, dreptul de preempțiune este definit ca fiind «dreptul 
de a fi preferat în fața tuturor celorlate persoane în calitate de cumpărător al unui domeniu  ». A se vedea pentru 
alte definiții, Guide juridique Dalloz, Paris, 1991, pp.398.



Noua reglementare cu privire la dreptul de preempţiune înmaterie silvică nu 
face nici o precizare în sensul că acesta vizeazăatât vânzările de bună-voie cât şi cele silite 
dând dreptul astfel la oserie de interpretări. 

Un aspect esenţial de schimbare îl aduce art. 59 (alin. 1 şialin. 2) din Legea nr. 
46/2008, care stabileşte volumul maxim delemn ce se poate recolta din păduri într-un an, 
acesta neputând depăşi posibilitatea anuală. Spre deosebire, vechea reglementare stabilea 
în acest sens că volumul de masă lemnoasă ce se putea recolta anual se stabilea prin 
Hotărâre de Guvern. 

Codul silvic din 2008 constituie cadrul legal general al protecţiei şi dezvoltării 
pădurilor româneşti, stabilindu-se în acest sens o serie de reguli complexe ce vizează atât 
protecţia contitativă cât şi protecţia calitativă a acestor categorii de bunuri. În acest sens, 
precizăm că art. 7 (alin. 1) prevede interzicerea trecerii terenurilor forestiere din domeniul 
public al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora prin hotărâri ale 
consiliilor locale, a consiliilor judeţene şi a Consiliului municipiului Bucureşti. De 
asemenea, se interzice includerea pădurilor în intravilan, ca o măsură de protecţie a 
suprafeţei fondului forestier (art. 7, alin. 4). Vechea reglementare nu prevedea astfel de 
măsuri speciale de protecţie juridică, fapt ce a dus la diminuarea suprafeţei fondului 
forestier al unităţilor administrativ-teritoriale prin înstrăinare dar şi prin defrişări ca 
urmare a introducerii pădurilor în intravilan. 

O altă dispoziţie silvică ce urmăreşte protecţia cantitativă a pădurilor şi în 
acelaşi timp prevenirea producerii de dezechilibre ecologice cu efecte ireversibile, o 
reprezintă instituirea măsurii de limitare a tăierilor rase de pădure la 3 ha faţă de 5 ha 
permise de legiuirea anterioară, precum şi interzicerea efectivă a tăierilor rase în parcurile 
naţionale. 

Codul silvic din 2008 stabileşte un complex de reguli referitoare la 
reconstrucţia ecologică, regenerarea şi îngrijirea pădurilor (Cap. 3), asigurarea integrităţii 
fondului forestier national (Cap. 4), prevenirea şi stingerea incendiilor (Cap. 5), paza şi 
protecţia pădurilor (Cap. 6). Sunt introduse capitole noi: Capitolul 11 –  Dezvoltarea 
conştiinţei forestiere şi Accesibilizarea pădurilor - Capitolul 12, ca premise ale gestionării 
durabile a pădurilor. 

Titlul VI din Codul silvic tratează problematica răspunderii juridice în materie 
forestieră, stabilind formele răspunderii juridice ce se instituie în situaţia încălcării 
reglementărilor referitoare la protecţia pădurilor. Astfel, se stipulează că pentru faptele 
săvârşite de către lucrătorii silvici în cadrul raporturilor de muncă intervine răspunderea 
disciplinară şi materială.

Potrivit art. 105 din cod, prejudiciul cauzat pădurii, indiferent de natura juridică 
a proprietăţii şi de suprafaţa de pădureaflată în proprietate, se evaluează potrivit legii şi 
atrage răspunderea civilă. Art. 125 din Codul silvic actual precizează că, stabilirea 
şisanctionarea contravenţiilor silvice se reglementează prin legespecială.

Atunci când prin săvârşirea de fapte ilicite se adduce atingere gravă valorilor 
silvice, Codul silvic instituie răspundere apenală şi respectiv sanţiunea penală. În Titlul VI 
din Codul Silvic din 2008 sunt enumerate şi pedepsite faptele ce constituie infracţiuni 
silvice.

Menţionăm faptul că, în pezent,Codul silvic din 2008,se află în dezbatere 
parlamentară,în vederea unor modificări şi completări.

Concluzii finale :



Problemele juridice ale protectiei fondului forestier national,dar mai ales cele ale 
protectiei si dezvoltarii durabile a padurilor,au reprezentat de-a lungul timpului parte 
integranta a politicii economice si legislative a tarii noastre.

Legiuitorul roman a avut ca obiectiv protectia padurilor prin elaborarea de 
legiuiri silvice si prin stabilirea de norme juridice speciale privind administrarea,protectia 
si gestionarea acestor categorii de bunuri cu functii atat de multiple si complexe.

Abordarea din perpectiva istorica a codificarilor silvice,are ca si scop 
principal,sublinierea virtutilor legislatiei silvice romanesti precum si a aventualelor 
inconveniente,incercand sa sugeram faptul ca interesul general trebuie sa se ataseze 
operatiunilor de protectie,dezvoltare si gestionare durabila a acestor bunuri de o 
importanta economica si ecologica deosebita.

Noul Cod silvic român,introduce conceptul de gestionare şi dezvoltare durabilă a 
pădurilor româneşti23, fapt ce implică necesitatea apariţiei unei noi abordări a 
problematicii gestionării durabile a pădurilor,prin recunoaşterea importanţei calităţii şi a 
serviciilor pe care le oferă,prin conştientiyarea beneficiilor şi funcţiilor oferite de păduri. 
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