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În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor 
şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase, transmis cu adresa 
nr.PL.x 477 din 17 iunie 2015 şi înregistrat sub  nr.4c-4/344/19.06.2015, respectiv 
nr.4c-27/151/19.06.2015.  

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 15 iunie 2015. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.563/03.06.2015, avizează favorabil 
proiectul de lege sus menţionat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale 
lemnoase. Potrivit Expunerii de motive, „Licenţa se va emite pe fiecare operaţiune 
de export sau de livrare intra-comunitară şi va conţine următoarele: elemente de 
identificare a emitentului, solicitantului, provenienţa, încadrarea tarifară, 
sortiment de material lemnos, specie, cantitate exprimată în metri cubi, preţul de 
vânzare, destinaţia, modalitatea de transport în afara ţării şi biroul vamal prin 
care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul 
livrărilor intra-comunitare”.  
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În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din  18 octombrie 
2016.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Erika 
Stanciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.  

La lucrările comisiilor au fost prezenţi 32 deputaţi, din totalul de 33 de 
membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice şi  8 deputaţi, din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, în unanimitate 
de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
Raportul de respingere a proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri 
temporare pentru monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de 
materiale lemnoase pentru următoarele motive: 

 Măsurile cuprinse în proiectul de lege ar genera consecinţe economice 
negative în lanţ, afectând grav pe cei 7000 de operatori economici din 
industrie, dar şi societăţile de exploatare a lemnului şi proprietarii de 
păduri; 

 Economia românească de mobilă şi construcţii nu poate absorbi decât 
jumătate din cantitatea de produse din lemn, cealaltă jumătate este în 
mod tradiţional o importantă componentă a exportului românesc. 

Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru 
monitorizarea exporturilor şi a livrărilor intra-comunitare de materiale lemnoase 
face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
 

             PREŞEDINTE,                               PREŞEDINTE,               
            Nini SĂPUNARU                   Carmen Ileana MOLDOVAN 
 
 
 
 

    SECRETAR,                                         SECRETAR,      
Costel ŞOPTICĂ                                    Vasile Daniel SUCIU 

 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, Anton Păştinaru                                                                      Consilier parlamentar, Andreea Negulescu 
Consilier parlamentar , Ioana Goţa   
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