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Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN 

Stimată doamnă Secretar General, 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. XXXV/1848/23.04.2020, înregistrată la Consiliul 

Economic şi Social cu nr. 3069/28.04.2020, vă transmitem ataşat punctele de vedere exprimate de 

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

privind comercializarea masei lemnoase (b165/16.04.2020). 

Cu deosebită considerarie, 

Preşedinte, 
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referitoare la propunerea legislativă privind comercializarea masei lemnoase 

(b165/16.04.2020) 

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

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările 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 comercializarea masei lemnoase 

(b165,'16.04.2020). 

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

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

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

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

reprezentate în Plenul Consiliixlui Economic şi Social şi-au exprimat următoarele punete de 

vedere: 

➢ reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ; 

➢ reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale 

ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act 

normativ, Cu următoarea motivare: 



„Proiectul de lege propune un regim discriminatoriu la comercializarea masci lemnoase 

(fară să respecte legislaţia din comerţ): obligatoriu jumătate din volumul de masă 

lemnoasă să se vândă unor beneficiari din afara judeţului.” 

„Proiectul de act normativ arc un caracter restrictiv si discriminatoriu existand 

suspiciunea ca se procedeaza la protej area anumitor canale de vanzarein detrimentul 

altora." 

„În expunerea de motive se invocă tăierile ilegaic de lemn, dar în textul propus al actului 

normativ nu se regăsesc restricţii care să vizeze masa de lemn tăiată ilegal;" 

"Conţin prevederi inaplicabile" 

"Încalcă dreptul constituţional cu privire la folosirea proprietăţii forestiere private" 

- "Încalcă regulile de bază ale economiei de piaţă cu privire la cerere şi ofertă;" 

- "Nu sunt resurse financiare şi nici condiţii tehnice de transport şi depozitare a masei 

lemnoase pentru a se valorifica din „rampe"; 

- "Reîncadrarea fondului forestier naţional, propusă de iniţiator, pe grupele funcţionale, nu 

poate fi realizată deoarece nu există cadru tebnic care să prevadă acest lucru şi încalcă 

dreptul de proprietate al cetăţenilor;" 

- "Se afectează procesul de regenerate şi gospodărire a pădurilor." 

Preşedinte, 

Iacob BACIU 
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