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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 

protejarea pădurilor din România, trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice, Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi 

Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL.x 

360 din 20 aprilie 2015. 

În raport cu obiectul şi conţinut reglementării, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice.  

 

 

 

        VICEPREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE,   VICEPREŞEDINTE, 

       Ciprian-Nicolae NICA             Nini SĂPUNARU             Ninel PEIA          
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RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative privind protejarea pădurilor din România 

(PL.x 360/2015) 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România, transmisă cu adresa nr. PL.x 

360 din 20 aprilie 2015, înregistrat la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu nr. 4c-

4/225/21.04. 2015, la Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cu  nr. 4c-11/614 din 21.04.2015 şi la Comisia pentru mediu şi echilibru 

ecologic cu nr. 4c-27/87/21.04.2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins propunerea legislativă,  în şedinţa din 15 aprilie 2015. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 46/14.01.2015. 
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Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea protejării pădurilor din România, intervenţiile legislative vizând, potrivit 

Expunerii de motive stoparea defrişărilor motivate de exporturile masive de masă lemnoasă în stare brută care au dus la un adevărat 

dezastru ecologic în ţara noastră. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

au examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 

menţionat în şedinţa din 3 iunie 2015. La lucrări au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 36 membri ai comisiei. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 6 octombrie 2015. La dezbaterile 

comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei.  

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 03 noiembrie 2015. La dezbaterile 

comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.  

    La dezbaterea proiectului au participat în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Dan Popescu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii  au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

se supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind protejarea pădurilor din România întrucât 

comercializarea materialelor lemnoase este reglementată de HG nr.470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, 

circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase elaborate în baza Legii nr.46/2008 Codul Silvic, precum şi a unor măsuri de aplicare a 

Regulamentului UE nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe 

piaţă lemn şi produse din lemn. 

Conform dispoziţiilor  art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct. 2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camerei Deputaţilor este Cameră Decizională. 
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În raport cu obiectul şi conţinut reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 

 

VICEPREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE,               VICEPREŞEDINTE, 

                               Ciprian-Nicolae NICA                        Nini SĂPUNARU                    Ninel PEIA 

 

    SECRETAR                                      SECRETAR                                       SECRETAR 

               Sorin Constantin STRAGEA                      Costel ŞOPTICĂ                          Daniel Vasile SUCIU 

 

                                           Consilier parlamentar,                                          Consilier parlamentar,                                  Consilier parlamentar, 
                                                 Roxana Zegrean                                               Gabriela Amalia Ciurea                                      Alina Alexandriuc 


