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Doamnci Secretar General Izabela CHENCIAN 

Stimată doamnă Secretar General, 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 

INTRARE 2 

IEŞIRE
Ziva O'  Luna.Q'5 .. Q.... 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. XXXV/17SS/15.04.2020, înregistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 2912/23.04.2020, vă transmitem ataşat punctelc de vedere exprimate de 

părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social referitoare la propunerea legislativă 

privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii din Jară a unor produse provenite din activităJi 

agricole şi de exploatare forestieră din România (b160/13.04.2020). 
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referitoare la propunerea legislativă privind interdicţia cu caracter temporar 

a scoaterii din ţară a unor produse provenite din activităţi agricole şi de 

exploatare forestieră din România (b160/13.04.2020) 

În temeiul art. 2 afn. (1) din Legea m. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modifrcările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii 

din jară a unor produse provenite din activităp agricole şi de exploatare forestieră din Romania 

(b160113.04.2020). 

În temeiul art. 6 alias. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alias. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 7.05.2020, 

destăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 



➢ reprezentanlii părţii patronale şi 6 reprezentanţi ai asocialiilor şi fundaliilor 

neguvernamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ; 

➢ reprezentanţii părtii sindicale şi 6 reprezentanli ai asocialiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

„ - proiectul de lege are in impact gray socio-economic şi asupra mediului, deasemenea nu 

respectă prevederile Legii 24/2000." 

„- interzicerea exportului buşteanului şi lemnului rotund face obiectul Legii gestionarii durabile a 

pădurilor adoptată în aprilie de Parlament şi aflată la promulgare - interzicerea exportului de 

cherestea va afecta la nivel national şi social şi economic . Ţara va pierde 1,2 miliarde euro din 

acest export, administratorii de păduri care vând masa lemnoasa operatorilor care produc 

cherestea, nu vor mai vinde lemn punând în pericol 21000 de locuri de muncă şi nu vor mai avea 

bani pentru paza şi gospodărirea pădurilor. Se pot falimenta 12000 de operatori economici care 

produc cherestea şi se pot disponibiliza 200000 de angajati. „ 

„- proiectul de lege nu este clar şi lasă loc echivocului, nu respectă Legea 24/2000" 

„-Având în vedere expunerea de motiv şi textul propus al actului normativ, se constată că 

iniliatorul nu a luat in calcul şi nici nu a propus măsuri de evitare a impactului negativ asupra 

activitătilor specifice sectorului silvic dintre care în special asupra activitătii de prelucrare 

primară pentru productia de cherestea;" 

,,-pentru  interzicerea exportului de bustean , lemn rotund , exista proiect de lege in Parlament. 

Pentru lemnul de foe - prevederi in Codul silvic Exportul de cherestea a fost respins antrior de 

Parlament. Romania produce cherestea cu mult peste nevoile consumului intern si este sursa 

financiara principala pentru lucrarile din padure." 

➢ 1 reprezentant al asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernanientale ale societăţii civile s-a 

abtinut de la vot. 

Preşedinte, 

Iacob BACIU 
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