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Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 23.11.2022 
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Către, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Doamnei  Președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 
Domnului Președinte George-Cătălin STÂNGĂ 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul preliminar asupra 
Propunerii legislative pentru completarea art. 19 din Legea nr. 46/2008, Codul silvic, privind 
instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru 
consumul intern, transmisă spre dezbatere în fond, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei juridice, de disciplină și imunități  și 
Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic cu adresa nr. Plx. 531  din 26 septembrie 2022. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunera legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
PREȘEDINTE, 

Florian-Emil DUMITRU 
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RAPORT PRELIMINAR 
asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 19 din Legea nr. 46/2008, Codul 
silvic, privind instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru exploatarea limitată a masei 

lemnoase, pentru consumul intern  
(Plx. 531/2022) 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în  fond, cu 
Propunerea legislativă pentru completarea art. 19 din Legea nr. 46/2008, Codul silvic, privind 
instituirea unui moratoriu de 10 ani pentru exploatarea limitată a masei lemnoase, pentru 
consumul intern, transmisă cu adresa nr. Plx. 531 din 26 septembrie 2022, înregistrată la 
Comisia pentru agricultură cu nr. 4c-5/520/27.09.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 19 septembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social cu avizul nr. 3124/24.05.2022, a avizat nefavorabil 
proiectul de act normativ. 

Consiliul Legislativ cu avizul nr. 654/09.06.2022, a avizat nefavorabil  propunerea 
legislativă. 

Guvernul României, prin adresa nr. 11933 din 03 noiembrie 2022 , nu susține 
adoptarea inițiativei legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.19 din Legea 
nr.46/2008, în sensul instituirii unui moratoriu de 10 ani în vederea exploatării limitate a 
masei lemnoase pentru consumul intern. 
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În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice,  Comisia juridică, de disciplină și imuniutăți și 
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă în şedinţe 
separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
a dezbătut propunerea legislativă în ședința desfășurată în  data de 22 noiembrie 2022. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56  din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare a participat în calitate de 
invitat: domnul Bogdan Radu Balanișcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului 
Apelor și Pădurilor.  

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură au 

hotărât, cu majoritate de  voturi  (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă), să transmită Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic un raport 
preliminar de respingere a propunerii legislative, din următorul motiv: 

 măsurile preconizate în inițiativa legislativă pot determina apariția unor vicii de 
neconstituționalitate. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

PREȘEDINTE, SECRETAR, 

Florian-Emil DUMITRU Constantin BÎRCĂ 
 
 
 

Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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