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    RAPORT COMUN 
 

asupra  propunerii legislative privind protejarea suprafeţelor forestiere din România 
 

(Pl. x  324/2017) 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară, şi Comisia pentru mediu, au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind protejarea suprafeţelor forestiere din 

România, trimisă cu adresa nr. Pl- x 324 din 3 octombrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera 

Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 

25 septembrie 2017. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 206 din 5 aprilie 2017. 

Guvernul a transmis un punct de vedere prin care nu susţine adoptarea propunerii 

legislative, întrucât, iniţiativa legislativă urmăreşte introducerea unei restricţii absolute, pe o 

perioadă nedeterminată, a exporturilor de materiale lemnoase, fără a distinge dacă măsura vizează 

strict operaţiunile efectuate către statele terţe Uniunii Europene sau livrările intracomunitare – 

operaţiuni realizate în cadrul pieţei interne Uniunii Europene. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare interzicerea 

exportului de materiale lemnoase de pe teritoriul României. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură au examinat iniţiativa 
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legislativă în şedinţa din data de 24 octombrie 2017. La lucrările Comisiei pentru agricultură  au 

fost prezenţi 25 de deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru mediu au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 24 

octombrie 2017. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi. 

Membrii Comisiei juridice au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 14 

noiembrie 2017. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 21 deputaţi. 

 În urma dezbaterilor, cele trei Comisii sesizate în fond, au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, Raportul de respingere a propunerii legislative 

privind protejarea suprafeţelor forestiere din România, întrucât, propunerea legislativă instituie 

reguli insuficient conturate, fiind imposibil să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă 

legislativă. 

Propunerea legislativă nu respectă dispoziţiile art. 13, 14 şi 16 din Legea 24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la integrarea acesteia în ansamblul 

legislaţiei, unicitatea reglementării în materie şi evitarea paralelismelor. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 
          PREŞEDINTE,                          PREŞEDINTE,                        PREŞEDINTE,    
        Eugen NICOLICEA                         Ion CUPĂ                    Alexandru STĂNESCU                   
                                                            
 

 
 
 
 

         SECRETAR,                             SECRETAR,                                     SECRETAR 
          
Alina Elena TĂNĂSECU      Petru FARAGO                               Dan CIOCAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
      Consilier parlamentar,                  Consilier parlamentar,                                   Consilier parlamentar, 
        Iuliana Cseke      Alina Alexandriuc                                          Alexandra Simionel 
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