
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                      București, 06.12.2017 
                                                                Nr.4c-3/566/2017 

       
AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru reglementarea exploatării și exportului 
masei lemnoase provenind din România 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, care sunt sesizate în fond, cu 
propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei 
lemnoase provenind din România, transmis cu adresa nr. P.L.x. 479 din 20 
noiembrie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/566 din 21 noiembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.375/24.05.2017, avizează 
favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.1062/DPSG/21.07.2017, nu susține 
adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 13 noiembrie 2017. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea 
exportului de masă lemnoasă sub formă de bușteni și lemn de foc de pe teritoriul 
României și aprobarea doar a exportului de produse finite din lemn, pe baza 
licenței de export. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședințele comisiei 
din 28 noiembrie și 5 decembrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise 
prevăzute în anexa nr.1 și un amendament respins prevăzut în anexa nr.2. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
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Anexa nr.1 
 
 

I.  A M E N D A M E N T E  A D M I SE 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise/Autor Motivație 

0 1 2 3 
1. Titlul Legii 

LEGE  
pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase 

provenind din România 
 

Nemodificat  

2. Art.1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice 
exportul de masă lemnoasă, sub formă de bușteni și lemn de foc, încadrat la 
pozițiile tarifare 4401 , 4403, 4406. 
 

Art.1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi, se interzice exportul de masă lemnoasă, sub formă 
de bușteni și lemn de foc, încadrat la pozițiile tarifare 
4401 , 4403, 4406, pentru o perioadă de doi ani, cu 
posibilitatea de prelungire a interdicției, în 
conformitate cu prevederile legislației europene și a 
clauzelor de salvgardare. 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
Dep.Corneliu Olar – PNL 
 

Modificarea este 
necesară pentru a 
clarifica termenul 
de implementare 
a acestei măsuri, 
care are un 
caracter 
excepțional și 
temporar. 

3. Art.2. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, este permis 
exportul produselor din lemn numai sub formă de produs finit, cu 
încadrarea obligatorie în următoarele coduri CAEN: 1621 - fabricarea  de 
furnire și panouri din lemn; 1622 - fabricarea  parchetului ambalat  în  
panouri; 1623 - fabricarea de elemente de tâmplărie și dulgherie; 1624 - 
fabricarea ambalajelor din lemn; 1629 - fabricarea altor produse din lemn; 
3109 - fabricarea de mobilă; 
(2) Exportul produselor prevăzute la alin.(1) se realizează exclusiv pe baza 
licenței de export.  
(3) Licența va conține următoarele: elementele de identificare ale 
emitentului, ale solicitantului, ale provenienței masei lemnoase, încadrarea 
tarifară a acesteia, sortiment de material lemnos, specie, cantitate  exprimată 

(1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
(3) Licența conține următoarele: elementele de 
identificare ale emitentului, ale solicitantului, ale 
provenienței masei lemnoase, încadrarea tarifară a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
normelor de 
tehnică 

 



0 1 2 3 
 în metri cubi, prețul de vânzare, destinația, modalitatea de transport în afara 

țării și biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al 
frontierei României în cazul livrări lor intra-comunitare. 
 

acesteia, sortiment de material lemnos, specie,cantitate  
exprimată în metri cubi, prețul de vânzare, destinația, 
modalitatea de transport în afara țării și biroul vamal prin 
care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei 
României în cazul livrări lor intra-comunitare. 
 
Dep.Corneliu Olar – PNL 
Dep.Ion Ștefan – PNL 
Dep.Virgil Popescu – PNL 
Dep.Dănuț Bica – PNL 
Dep.Sorin Bumb – PNL 
Dep.Slavoliub Adnagi - Minorități 
 

legislativă. 

4. Art.3. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Mediului, împreună cu Institutul Național de Statistică, 
Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei vor emite normele 
metodologice de implementare, inclusiv procedura de emitere a licenței de 
export. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Până la obținerea licenței de export, se suspendă orice livrări sau 
exporturi de masă lemnoasă intra și extra comunitară. 
 
 

Art.3. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului împreună 
cu Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor 
Publice și Ministerul Economiei emite normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi, inclusiv 
procedura de emitere a licenței de export și se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
Dep.Corneliu Olar – PNL 
Dep.Ion Ștefan – PNL 
Dep.Virgil Popescu – PNL 
Dep.Dănuț Bica – PNL 
Dep.Sorin Bumb – PNL 
Dep.Slavoliub Adnagi - Minorități 
 
(2) Nemodificat 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

5. Art.4. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi se pedepsește cu 
închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. 
 

Nemodificat  

 



Anexa nr.2 
 
 

II.  A M E N D A M E N T  R E S P I N S 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendament respins/Autor Motivație 
susținerii/Motivația 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3  
1. Art.1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

legi, se interzice exportul de masă lemnoasă, sub 
formă de bușteni și lemn de foc, încadrat la pozițiile 
tarifare 4401 , 4403, 4406. 

 

Art.1. - Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se interzice exportul de masă 
lemnoasă, sub formă de bușteni și lemn de foc, 
încadrat la pozițiile tarifare 4401 , 4403, 4406, 
pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea 
de prelungire a interdicției. 
 
Dep.Corneliu Olar – PNL 
Dep.Ion Ștefan – PNL 
Dep.Virgil Popescu – PNL 
Dep.Dănuț Bica – PNL 
Dep.Sorin Bumb – PNL 
Dep.Slavoliub Adnagi - Minorități 
 

Motivația susținerii: 
Modificarea este necesară 
pentru a clarifica termenul 
de implementare a acestei 
măsuri, care are un caracter 
excepțional și temporar. 
Motivația respingerii: 
Este necesar să se respecte 
legislația europeană în 
domeniu. 

Camera 
Deputaților 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


