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Propuneri de modificare a Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Text initial 
 

Propunere modificare Justificare 

ART. 54 

 Alin.  (1) Accesul public pedestru în pădure este 
permis pe răspunderea celui care intră în pădure 
numai în zone amenajate, pe trasee și poteci 
marcate în acest sens, pe drumurile forestiere și în 
pădurile cu funcții de protecție predominant 
sociale 

 

 Modificarea aliniat, alin. (1), cu următorul 

cuprins: 

ART. 54 

(1) Accesul public pedestru în pădure este 
permis pe răspunderea celui care intră în 
pădure cu acordul proprietarului sau 
administratorului de pădure. 

 

Motivarea necesității modificării 
Legii codului silvic nr. 46/2008  
 
1.) Majoritatea pădurilor din 
județul Harghita sunt în 
proprietate privată și în 
proprietatea composesoratelor, 
ceea ce înseamnă că orice 
activitate trebuie/ar trebui să se 
desfășoare cu acordul acestor 
proprietari.  
Proprietarul achită sume 
consistente pentru paza pădurilor 
și în mod evident așteaptă ca 
oricine intră în pădure, să 
respecte proprietatea, întrucât 
nici pădurarii nu pot garanta în 
totalitate protecția și paza 
pădurilor. 
Fiecare proprietar 
(composesoratele, persoanele 
private, UAT-urile și chiar și 
statul), în mod legitim vrea să 
obțină acest lucru. În Ungaria și în 
țările din Occident aceasta este 
regula de foarte multă vreme. 
Există poteci pietonale de pădure 
omologate, drumuri forestiere 
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aflate în proprietate comunală, 
deci există posibilitatea de a 
circula în pădure. Bineînțeles asta 
nu înseamnă că fiecare culegător 
de fructe de pădure ar trebui 
interzis din pădure, dar această 
activitate ar trebui desfășurat cu 
acordul și cu înștiințarea 
prealabilă proprietarului, întrucât 
atât materialul lemnos, cât și 
fructele de pădure i se cuvin 
proprietarului.         
2.) Deseori, circulația în 
pădure poate fi periculoasă, de 
exemplu în situația în care un 
excursionist intră într-o zonă de 
exploatare forestieră, în care 
exploatația este suspendată 
vremelnic, și suferă un accident, 
atunci vor fi trase la răspundere 
atât proprietarul, cât firma 
exploatatoare. Aceasta situație 
subzistă și când se desfășoară 
activitate de exploatare forestieră 
în zona respectivă. 

 


