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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA PENTRU MEDIU ȘI 
ECHILIBRU  
ECOLOGIC 

COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ȘI SERVICII 

SPECIFICE 

4C-8/199/2021 4C-5/437/2021 
 

Bucureşti, 05.05.2021  

 

  Către, 

              BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii 
legislative privind comercializarea masei lemnoase, transmis Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic si Comisiei pentru agricultura, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, pentru dezbatere 
pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x 416/2020  din 
29 iunie 2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Gorge-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian-Ionuț   CHESNOIU 
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COMISIA PENTRU AGRICULTURA, 
SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
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Bucureşti, 05.05.2021  

 

R A P O R T      C O M U N 

asupra propunerii legislative privind comercializarea masei lemnoase 

 

  În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic si Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie 
alimentara și servicii specifice ,  au fost sesizate, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, cu propunerii legislative privind comercializarea masei 
lemnoase transmis cu adresa nr. PL. x 416/2020  din 29 iunie 2020 şi 
înregistrat sub nr. 4c-8/687/2020, respectiv 4c-5/307/2020. 

 Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din data de 23 iunie 2020. 

  Consiliul Legislativ avizează negativ propunerea legislativă 
(nr.471/2020). 

 Guvernul nu susține  adoptarea propunerii legisaltive 
(nr.2230/01.04.2021). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 
în vederea „combaterii şi prevenirii comerţului cu lemn recoltat ilegal”. 

 În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare membrii celor  
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două comisii sesizate pe fond au examinat propunerea legislativă sus mentionată 
în ședințe separate. 

 Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii 
specifice au examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 9 februarie 
2021. La lucrarile Comisie membrii acesteia au fost prezenți conform listei de 
prezență. 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 05 mai 2021, desfășurată atât la sediul Parlamentului 
pentru unii membri ai comisiei, cât și prin mijloace electronice pentru alți 
membri. Din numărul total de 17 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 
ecologic au fost prezenți la dezbatere 16 deputați. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților  
respingerea propunerii legislative privind comercializarea masei 
lemnoase întrucât obiectul prezentei propuneri este deja reglementat de legea 
cadru Codul silvic și actele normative subsecvente, în concordantă cu normele 
Uniunii Europene.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Gorge-Cătălin STÂNGĂ 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian-Ionuț 
CHESNOIU 

SECRETAR 
Bogdan-Alexandru BOLA 

 
 
 

Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 

SECRETAR 
Constantin BÎRCĂ 

 
 
 
 

Consilier parlamentar,  
Alexandra Simionel 
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