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Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere 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, cu modificările şi completările 

ulterioare Normele metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor 

prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură.  

         La art. 1 alin.  (11) se reglementează că: “transmiterea drumurilor forestiere şi a lucrărilor de 

corectare a torenţilor, precum şi a terenurilor aferente acestora din proprietatea publică a statului şi din 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale şi administrarea consiliilor locale se face pe bază de măsurători topografice de către Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva.” 

 De asemenea, prin modificarea Legii nr. 192/2010, pot face obiectul trecerii 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 şi lucrările de corectarea torenţilor alături de 

drumurile forestiere. Ca atare, s-a reglementat şi procedura de trecere a acestor lucrări.  

Suprafaţa de fond forestier aferentă drumurilor şi lucrărilor de corectare a torenţilor care au făcut 

obiectul predării în baza măsurătorilor topografice va fi operată corespunzător, prin diminuare sau majorare, 

ca urmare a modificărilor de suprafaţă, în evidenţele amenajamentelor silvice în baza protocolului de 

predare-primire. 

  Vă rugăm să fiţi de acord cu elaborarea proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere 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. 
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