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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative privind 

interzicerea exportului de lemn, transmis Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic și 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

pentru examinare în fond, cu adresa Pl.-x nr.835/2015 din 25 noiembrie 2015. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

      PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE, 
      Ion CUPĂ                                         Alexandru STĂNESCU 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind interzicerea exportului de lemn 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru 
ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  şi  servicii 
specifice  au fost sesizate în fond, cu propunerea legislativă privind interzicerea 
exportului de lemn, transmis cu adresa Pl.-x nr.835/2017 din 25 noiembrie 2015 
și înregistrat cu numarul 4c-27/370/26.11.2015, respectiv cu numarul 4c-
4/613/26.11.2015. 

Senatul, în şedinţa din data de 18 noiembrie 2015, a respins propunerea 
legislativă. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ (nr.678/26.06.2015), avizul negativ (nr.4c-
3/392/2015) al Comisiei  pentru industrii şi servicii și avizul favorabil (nr.Plx–
835/2015) al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă are ca obiect interzicerea exportului de materiale 
lemnoase sub formă de buşteni, cherestea şi lemn de foc, pentru o perioadă de 5 ani, 
în scopul refacerii suprafeţei forestiere şi pentru respectarea dreptului oricărei 
persoane la un mediu ecologic şi sănătos. 
 În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară  şi  servicii specifice au examinat propunerea legislativă în ședinte 
separate.  
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 Membrii Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au examinat propunerea 
legislativă în ședința din data de 21.11.2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 
11 deputaţi, din totalul de 16 membri ai comisiei.  
 Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară  şi  
servicii specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 16 februarie 
2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 35 membri ai 
comisiei.  
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abțineri  și 1 vot împotrivă), respingerea propunerii 
legislative din următoarele considerente: 
 - propunerea legislativă introduce o restricție absolută a exporturilor de 
materiale lemnoase, fără a distinge dacă măsura vizează strict operațiunile efectuate 
către state terțe UE sau livrări intracomunitare.  
 - eficiența măsurii propuse nu este relevantă din punct de vedere al 
managementului pădurii, perioada de 5 ani prevăzută în proiectul de act normativ 
pentru „refacerea suprafeței forestiere” fiind mult prea scurtă, raportat la durata unui 
ciclu de producție al pădurii, de peste 100 de ani. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
            Ion  CUPĂ                                       Alexandru STĂNESCU 
 
 
 
 
 

 
   SECRETAR                                             SECRETAR                                                                                                  
 Petru FARAGO                                        Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef Serviciu, Anton Păștinaru 
Consilier parlamentar: Ioana Goța 
Consilier parlamentar:  Alexandriuc Alina 
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