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PROCES VERBAL 

din 24, 25 și 26 octombrie 2017 
 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele 
de 24, 25 și 26 octombrie a.c. 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 24 
octombrie a.c. au fost prezenţi 16 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei,  domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) fiind înlocuit de domnul deputat 
Olar Corneliu(PNL),  doamna deputat Pană Doina-Adriana (PSD) fiind absentă.  

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 25 
octombrie a.c. au fost prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR),  doamna deputat 
Pană Doina-Adriana (PSD), domnul deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul 
deputat Zainea Cornel (USR). 

 La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 26 
octombrie a.c. au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 17 membri ai 
comisiei, fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR), doamna deputat 
Lungu Tudorița(PNL), doamna deputat Pană Doi na-Adriana (PSD), domnul 
deputat Varga Glad-Aurel(PNL) și domnul deputat Zainea Cornel (USR). 

  La şedinţa din data de 24 octombrie a.c. a participat în calitate de invitat 
domnul Danuț Iacob, director la Direcția politici și stategii în silvicultură din cadrul 
Ministerului Apelor și Pădurilor  și domnul deputat Olar Corneliu(PNL) inițiatorul 
proiectului de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc 
(PL-x nr. 276/2017).   

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele 
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.  

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 24 octombrie a.c. au figurat 
următoarele puncte: 

 
 



AVIZE 

 1. PL-x nr. 342/2017 Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 
SESIZĂRI ÎN FOND 

 2. PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a 
exportului de lemne de foc. 

       3. Pl-x nr. 324/2017 Propunere legislativă privind protejarea suprafeţelor 
forestiere din România. 

  La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege privind 
precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative(PL-x nr. 342/2017).   

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea exportului de 
lemne de foc cu diametrul de maximum 20 cm şi până la 4 m lungime, pentru o 
perioadă de maximum 3 ani. Totodată se propune ca procedura de stabilire a 
preţului/metru cub, asigurarea şi vânzarea către populaţie a lemnului de foc să se 
reglementeze în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
iniţiative legislative, prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor. 

 S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
favorabil proiectul de lege, Senatul a adoptat  proiectul de lege. Consiliul 
Suprem de Apărare a tarii  și Consiliul Economic și Social au avizat 
favorabil proiectul de lege.În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât 
cu majoritate (1 abținere) de voturi întocmirea unui aviz favorabil. 

  La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiect de Lege privind 
interzicerea temporară a exportului de lemne de foc (PL-x nr. 276/2017). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea exportului de 
lemne de foc cu diametrul de maximum 20 cm şi până la 4 m lungime, pentru o 
perioadă de maximum 3 ani. Totodată se propune ca procedura de stabilire a 
preţului/metru cub, asigurarea şi vânzarea către populaţie a lemnului de foc să se 
reglementeze în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
iniţiative legislative, prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor. 

  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ proiectul de lege, Senatul a adoptat proiectul de lege. Guvernul prin 
punctul de vedere  trimis (nr.887/05.07.2017) nu susține  proiectul de lege. În 



urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 
amânarea proiectului de lege.  

 La punctul 3 al ordinii de zi a fost prezentată propunerea legislativă privind 
protejarea suprafeţelor forestiere din România(Pl-x nr. 324/2017). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea exportului 
de materiale lemnoase de pe teritoriul României. Totodată, încălcarea măsurii 
propuse constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 10 ani. 

  S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Consiliul Legislativ avizează 
negativ propunerea legislativă, Senatul a respins propunerea legislativă. 
Guvernul prin punctul de vedere  trimis (nr.888/05.07.2017) nu susține  
propunerea legislativă. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi întocmirea unui raport preliminar de respingere.  

 Lucrările Comisiei din data de 25 și 26 octombrie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege şi a 
altor documente înregistrate la Comisie. 

 
 
 

PREŞEDINTE      SECRETAR 
       Ion CUPĂ                                           Petru FARAGO 
 


