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Propunerea legislativa privind comercializarea masei lemnoase
(L329/2020)

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile completMe ulterioare, Comisia pentru ape, 
paduri, pescuit ^i fond cinegetic §i Comisia pentru mediu, prin adresa 
L329/2020 din data de 26.05.2020, au fost sesizate de catre Biroul 
Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului 
comun asupra Propunerii legislative privind comercializarea masei 
lemnoase (L329/2020), initiata de Bota Marius-Sorin-Ovidiu - deputat 
PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului legal in vederea combaterii $1 prevenirii comertului cu lemn 
recoltat ilegal.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a transmis 
un aviz negativ.

Consiliul Economic §i Social a transmis un punct de vedere 
favorabil din partea reprezentantilor partii patronale ^i un punct de 
vedere nefavorabil din partea reprezentantilor partii sindicale, asociatiilor 
ji fundatiilor neguvernamentale ale societatii civile,

Comisia economica, industrii ji servicii a transmis un aviz 
negativ, Comisia juridica, de numiri, disclplina, imunitati ^i validari a 
transmis un aviz favorabil.



La dezbaterea propunerii legislative a participate in conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului^ republican reprezentantul
Ministerului Mediului, Apelor Padurilor, domnul lulian Stana, 
secretar de stat.

Pe parcursul mai multor ^edinte, membrii celor doua comisii au 
hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenfi, sa adopte un raport 
comun de respingere.

Comisia pentru ape, padurL pescuit $1 fond cinegetic $1 Comisia 
pentru mediu supun spre dezbatere §i adoptare, Plenului SenatuluL 
raportul comun de respingere $1 propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face 
parte din categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata, in 
conformitate cu prevederile art76 alin.[2) din Constitutia Romaniei, 
republicata.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata ^i ale 
art.92 alin.(7) pctl din Regulamentul Senatului, republican Senatul este 
prima Camera sesizata.
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