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În conformitate cu prevederile art.95 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, cu  propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din 
parcurile naţionale transmisă cu adresa nr. Pl.x 524 din 4 decembrie 2017.  

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul României, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea 
legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

Consiliului Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi  
propuneri, conform avizului nr.522/5.07.2017. 
           Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ propunerea legislativă, conform 
avizului nr.4c-3/588/2017. 
           Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil propunerea legislativă, 
conform avizului nr. 4c-2/1210 din 06 martie 2018. 
           Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  interzicerea exploatării masei 
lemnoase în zonele de protecţie din parcurile naţionale, pentru o perioadă de zece ani. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două Comisii au examinat propunerea legislativă sus menţionată 
în şedinţe separate astfel : Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic în şedinţa din 27 
februarie 2018 iar Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice în şedinţa din data de 18 septembrie 2018.       

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi-au înregistrat prezenţa 13 
deputaţi,membri ai Comisiei iar la lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice membrii acesteia au fost prezenţi conform listei de 
prezenţă.  
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La dezbaterea propunerii legislative de către membrii Comisiei pentru mediu şi 
echilibru ecologic, a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Istrate Şteţco, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, iar la dezbaterile Comisiei pentru 
agricultură,silvicultură şi industrie alimentară a participat domnul  Dănuţ Iacob, director în 
cadrul ministerului sus-menţionat. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
celor două comisii, aceştia au hotărât, cu majoritate de voturi, în cazul Comisiei pentru 
mediu şi echilibru ecologic, respectiv în unanimitate în cazul Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură,industrie alimentară şi servicii specifice să supună Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative privind interzicerea exploatării masei lemnoase din 
parcurile naţionale  întrucât  măsurile propuse prin iniţiativa legislativă sunt cuprinse în 
prevederile actelor normative în vigoare din domeniul silviculturii.  
            În raport cu obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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