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BIROUL	PERMANENT	
AL	

CAMEREI	DEPUTAȚILOR	
	

În	 	 conformitate	 cu	 prevederile	 Regulamentului	 Camerei	 Deputaților,	
republicat,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	vă	înaintăm,	alăturat		Raportul	
comun	 asupra	 proiectul	 de	 Lege	 privind	 interzicerea	 temporară	 a	 exportului	 de	
lemne	de	 foc,	 transmis	 spre	 dezbatere	 în	 fond,	 Comisiei	 pentru	mediu	 și	 echilibru	
ecologic	și	Comisiei	pentru	agricultură,	 silvicultură,	 industrie	alimentară	și	 servicii	
specifice	cu	adresa	nr.	PLx	276/2017	din	12	septembrie	2017	și	înregistrat	cu		nr.	
4c‐27/616/13.09.2017,	respectiv	4c‐4/397/13.09.2017.	

În	 raport	 de	 obiectul	 și	 conținutul	 său,	 proiectul	 de	 lege	 face	 parte	 din	
categoria	legilor	ordinare.	
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RAPORT	COMUN	
asupra	proiectului	de	Lege	privind	interzicerea	temporară	a	exportului	de	

lemne	de	foc	
(PLx.	276/2017)	

În	conformitate	cu	prevederile	art.	95	din	Regulamentul	Camerei	Deputaţilor,	
republicat,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 Comisia	 	 pentru	 mediu	 și	
echilibru	ecologic	și	Comisia		pentru	agricultură,	silvicultură,	industrie	alimentară	şi	
servicii	specifice	au	fost	sesizate,	spre	dezbatere	în		fond,	cu	proiectul	de	Lege	privind	
interzicerea	temporară	a	exportului	de	lemne	de	foc,	transmis	cu	adresa	nr.	PLx	276	
din	 12	 septembrie	 2017,	 înregistrat	 cu	 nr.	 4c‐27/616/13.09.2017,	 respectiv	 4c‐
4/397/13.09.2017.	

Senatul,	în	calitate	de	primă	Cameră	sesizată,	a	adoptat	proiectul	de	Lege	în	
şedinţa	din	4	septembrie		2017.	

Conform	dispozițiilor	art.	76	alin.(2)	din	Constituţia	României,	republicată	şi	
ale	 art.	 92	 alin.	 (9)	 pct.	 1	 din	 Regulamentul	 Camerei	 Deputaţilor,	 republicat,	 cu	
modificările	și	completările	ulterioare,	Camera	Deputaţilor	este	Cameră	decizională.	

Consiliul	Legislativ	a	avizat	negativ	proiectul	de	Lege	conform	avizului	nr.	
317/10.05.2017.	

La	 întocmirea	 prezentului	 raport	 comun,	 Comisiile	 au	 avut	 în	 vedere	 de	
asemenea:	 punctul	 de	 vedere	 negativ	 primit	 din	 partea	 Guvernului	 (nr.	
887/05.07.2017),	 avizul	 negativ	 al	 	 Comisiei	 pentru	 industrii	 și	 servicii	 (4c‐
3/398/2017)	 și	 avizul	 favorabil	 al	 Comisiei	 pentru	 buget,	 finanțe	 și	 bănci	 (4c‐
2/816/2017).	

Proiectul	de	 lege	are	ca	obiect	de	reglementare	 interzicerea	exportului	de	
lemne	 de	 foc	 cu	 diametrul	 de	maximum	 20	 cm	 şi	 până	 la	 4	m	 lungime,	 pentru	 o	
perioadă	 de	 maximum	 3	 ani.	 Totodată	 se	 propune	 ca	 procedura	 de	 stabilire	 a	
preţului/metru	cub,	asigurarea	şi	vânzarea	către	populaţie	a	 lemnului	de	 foc	să	se	



 
reglementeze	în	termen	de	45	de	zile	de	la	intrarea	în	vigoare	a	prezentei	iniţiative	
legislative,	prin	ordin	al	ministrului	apelor	şi	pădurilor.		

Potrivit	prevederilor	art.	61	și	art.	63	din	Regulamentul	Camerei	Deputaţilor,	
republicat,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 membrii	 celor	 două	 comisii	
sesizate	în	fond	au	dezbătut	proiectul	de	lege	sus‐menționat		în	ședințe	separate.	

Comisia	 pentru	 mediu	 și	 echilibru	 ecologic	 a	 dezbătut	 proiectul	 de	 lege	 în	
şedinţa	 din	 data	 de	 21	 noiembrie	 2017.	 La	 lucrările	 Comisiei	 pentru	 mediu	 şi	
echilibru	ecologic	și‐au	înregistrat	prezența	un	număr	de	11	deputați.	

Comisia	 pentru	 agricultură,	 silvicultură,	 industrie	 alimentară	 şi	 servicii	
specifice	 a	 dezbătut	 proiectul	 de	 lege	 în	 şedinţa	 din	 data	 de	 6	 martie	 2018.	 Din	
totalul	de	25	de	membri	ai	Comisiei	pentru	agricultură,	au	fost	prezenţi	la	dezbatere	
25		deputaţi.	

La	 dezbaterea	 proiectului	 de	 lege	 a	 participat	 ca	 invitat,	 în	 conformitate	 cu	
prevederile	 art.	 55	 din	 Regulamentul	 Camerei	 Deputaţilor,	 republicat,	 cu	
modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 domnul	 Istrate	 Ștețco,	 secretar	 de	 stat	 în	
cadrul	 Ministerul	 Apelor	 și	 Pădurilor	 și	 domnul	 	 Dănuț	 Iacob,	 director	 în	 cadrul	
Ministerul	Apelor	și	Pădurilor.	

În	urma	examinării	proiectului	de	lege	şi	a	opiniilor	examinate,	membrii	celor	
două	 comisii	 sesizate	 în	 fond	 au	 hotărât,	 cu	 	majoritate	 de	 voturi,	 să	 propună	
plenului	 Camerei	 Deputaților	 respingerea	 proiectului	 de	 Lege	 privind	
interzicerea	 temporară	 a	 exportului	 de	 lemne	 de	 foc,	 	 cu	 un	 amendament	
respins	redat	 în	anexa	care	 face	parte	 integrantă	din	prezentul	raport	comun	din	
următoarele	considerente:	 	

‐		prin	masura	propusă	se	are	în	vedere	interzicerea	exportului	de	lemn	de	foc	
fără	a	distinge	daca	măsura	vizează	exportul	(strict	operațiunile	efectuate	de	state	
terțe)	 sau	 livrările	 intracomunitare	 (operațiuni	 realizate	 în	 cadrul	 pieței	 interne	 a	
Uniunii	Europene).	

‐	 lemnul	de	foc	trebuie	definit	mai	precis	 întrucât	dimensiunile	prevăzute	în	
proiect	sunt,	mai	degrabă,	caracteristice	lemnului	rotund	de	lucru.	Fără	o	descriere	
prcisă,	 exportul	 de	 lemn	 de	 foc	 poate	 continua,	materialul	 lemnos	 fiind	 înscris	 în	
documente	cu	alte	denumiri	de	sortimente	pentru	care	exportul	nu	este	interzis.	

Prin	obiectul	de	 reglementare	şi	 conţinutul	 său,	proiectul	de	 lege	 face	parte	
din	categoria	legilor	ordinare.	
														PREȘEDINTE,																																																																			PREȘEDINTE,	
																			Ion	CUPĂ																																																																	Alexandru	STĂNESCU	
	
															SECRETAR,																																																																										SECRETAR,																		
												Petru	FARAGO																																																																							Dan	CIOCAN								 																																						
	
					
										Consilier	parlamentar,																																																																																																																														Consilier	parlamentar,	
															Alina	Alexandriuc																																																																																																																																		dr.	Gabriela	Amalia	Ciurea	



 

Anexa	
AMENDAMENT	RESPINS	

	
Nr.	
crt.	

Forma	adoptată	de	Senat	 Amendament	 Motivație	

	 Art.	 1	 –	 Este	 interzis	 exportul	 de	
lemne	 de	 foc	 cu	 diametrul	 de	
maximum	 20	 cm	 până	 la	 4	 m	
lungime,	 pentru	 o	 perioadă	 de	
maximum	3	ani.	

Art.	1	–	Începând	cu	data	de	1	ianuarie	2018,	se	
interzice	 exportul	 de	 lemn	 de	 foc,	 pentru	 o	
perioadă	de	3	ani.	
Autori:	
Corneliu	OLAR	–	Deputat	PNL	
Costel	ALEXE	–	Deputat	PNL		
Claudiu	RĂCUCI	–	Deputat	PNL	
Tudoriţa	LUNGU	–	Deputat	PNL	
Glad	VARGA	–	Deputat	PNL	
Ion	ŞTEFAN	–	Deputat	PNL	
George	ŞIŞCU	–	Deputat	PNL	
Giugea	NICOLAE	‐	Deputat	PNL	
Florin	ROMAN	‐	Deputat	PNL	
Sorin	BUMB	‐	Deputat	PNL	
Vasile	GUDU	‐	Deputat	PNL	

Modificarea	este	necesară	pentru	a	
clarifica	 termenul	 de	
implementare	 a	 acestei	 măsuri,	
care	are	un	caracter	excepțional	și	
temporar.	
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