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RAPORT  SUPLIMENTAR   

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind 
încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind  

masa lemnoasă   
 
 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în fond spre dezbatere şi 
avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind 
încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă, 
transmis cu adresa nr. 368 din 3 septembrie 2002. 

Raportul comisiei asupra proiectului de lege sus-menţionat a fost înregistrat la Secretariatul general al Camerei 
Deputaţilor cu nr.474/R/27.09.2002  şi a fost supus Plenului în şedinţa din 25.09.2002. 

În urma dezbaterilor, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea raportului la comisie, în vederea întocmirii unui 
raport suplimentar cu privire la art.6 alin.(2). 

În şedinţa din 08.10.2002 membrii comisiei au reluat în discuţie alin.(2) al art.6 din proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Naţională a Pădurilor a contractelor de 
vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă. 
 La lucrările  comisiei au fost ărezenţi 31 deputaţi din totalul de 32 membri ai comisiei. 

Raportul suplimentar a fost adoptat cu 1 vot împotrivă. 
În urma dezbaterii Comisia propune abrogarea alin.(2) al art.6 şi introducerea unui nou articol.  
 

I. Amendamente admise 
 

 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 

Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
propunerii amendamentelor 



0 1 2 3 
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0 1 2 3 
1.  Art. 6. -  

    (2) Autorizarea funcţionării 
instalaţiilor de transformat lemn rotund 
prevăzute la alin. (1) se face de o 
comisie de autorizare ale cărei 
regulament şi mod de organizare şi 
funcţionare se vor aproba prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

Se abrogă. Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă, alin.(2) 
al art.6, cu modificări, va 
deveni art.II. 

2.          �Art.II. - În termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
prin hotărâre a Guvernului se va 
reglementa modalitatea de autorizare şi 
funcţionare a instalaţiilor de transformat 
lemn rotund�.   
 
 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice   

Pentru a da posibilitatea 
autorităţii publice centrale să-
şi elaboreze regulamentul de 
autorizare a instalaţiilor de 
transformat lemn rotund. 
Prin introducerea unui termen 
nou de aplicare la art.II, 
articolul unic devine art.I. 
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