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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra propunerii 

legislative privind protejarea pădurilor din România, trimisă 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 360/2015 din 6 septembrie 2016. 

În raport cu obiectul şi conţinut reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice.  

 

 

 

         VICEPREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 

       Ciprian Nicolae NICA             Nini SĂPUNARU   Carmen Ileana MOLDOVAN         
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                  Nr.4c-4/573/2015/2016 
 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  

Nr.4c-11/614/2015/2016 
 

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic  
 

Nr.4c-27/517/2015/2016 

Bucureşti,19.10.2016 
Pl.x 360/2015 

 
 

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative privind protejarea pădurilor din România 

(Pl.x 360/2015) 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în şedinţa din data de        

6 septembrie 2016 Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea, propunerii legislative privind protejarea pădurilor din 

România, la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia juridică de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. Propunerea 

legislativă a fost transmisă cu adresa nr. Pl.x 360/2015 din 6 septembrie 2016. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins propunerea legislativă,  în şedinţa din 15 aprilie 2015. 
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2. din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliului Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul  nr. 46/14.01.2015. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis precizează că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

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 reexaminat propunerea  legislativă sus-menţionată în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat propunerea legislativă în şedinţa din 27 septembrie 

2016. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat membrii Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice,  respectiv cei ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au 

reexaminat iniţiativa legislativă în şedinţa comună din 19 octombrie 2016. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost prezenţi 32 de 

deputaţi, din totalul de 33 membri respectiv  8 deputaţi prezenţi din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic. 

    La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Erika Stanciu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi 

Pădurilor.  
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În urma reexaminării propunerii legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere 

transmis de Guvern, membrii celor trei comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea raportului iniţial de 

respingere a propunerii legislative privind protejarea pădurilor din România. 

În raport cu obiectul şi conţinut reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 

 

               VICEPREŞEDINTE,                                 PREŞEDINTE,                                 PREŞEDINTE, 

               Ciprian Nicolae NICA                                    Nini SĂPUNARU                         Carmen Ileana MOLDOVAN 
      
 

 

  SECRETAR,                                                  SECRETAR,                                                       SECRETAR, 

         Ninel PEIA                                              Costel ŞOPTICĂ                                             Daniel Vasile SUCIU 

 

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