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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice 
 

București, 4 aprilie 2018 
Nr.4c-4/220 

Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 
 

București, 4 aprilie 2018 
Nr.4c-27/42 

 

 

  Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, raportul comun asupra propunerii legislative privind 

exploatarea şi comercializarea masei lemnoase trimisă Comisiei pentru mediu 

şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru agricultură silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice cu adresa nr. Pl-x nr. 21 din 12 februarie 2018.  

 

 

           PREŞEDINTE,                                      VICEPREȘEDINTE, 

          Alexandru STĂNESCU       Lucian-Eduard SIMION 
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București, 4 aprilie 2018 
Nr.4c-4/220 

Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic 

 
 

București, 4 aprilie 2018 
Nr.4c-27/42 

 

R A P O R T   C O M U N 

asupra propunerii legislativă privind exploatarea şi comercializarea masei 

lemnoase 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere, pe fond, cu propunerea 

legislativă privind exploatarea şi comercializarea masei lemnoase, transmisă 

cu adresa nr.PLx-21 din 12 februarie 2018 şi înregistrată la Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice sub nr.4c-

4/39/13.02.2018, respectiv la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic sub 

nr.4c-27/42/13.02.2018.  

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 5 februarie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă conform avizului 
nr. 811/04.10.2017. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere de 
asemenea:punctul de vedere negativ primit din partea Guvernului (nr. 
nr.1733/06.11.2017) și avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii ( nr.4c-
3/40/2018). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 

legal necesar pentru exploatarea responsabilă a pădurilor, în vederea prevenirii şi 
combaterii defrişărilor masive a acestora. 

Potrivit prevederilor art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulter ioare, membrii celor două comisii 
sesizate în fond au dezbătut propunerea legislativă sus-menționată în ședințe 
separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 
a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 6 martie 2018. Din totalul 
de 25 de membri ai Comisiei pentru agricultură, au fost prezenţi la dezbatere 25  
deputaţi. 

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 27 martie 2018. La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic și-au înregistrat prezența un număr de 11 deputați. 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor explimate, membrii 
celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative întrucât adoptarea acestei 
inițiative legislative ar putea avea un impact major asupra firmelor de exploatare și 
industrializare mici și mijlocii, îngreunându -le și chiar anulându -le accesul la masa 
leamnoasă.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE,    

Alexandru STĂNESCU    

                             

VICEPREŞEDINTE,    

Lucian-Eduard SIMION 

                             

SECRETAR, 

Dan CIOCAN 

SECRETAR, 

Farago Petru 

 

 
 
  Consilier parlamentar, Ioana Goța                              Consilier parlamentar, Alina Alexandriuc 
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