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Doamnei Secretar General Izabela CHENCIAN 

Stimată doamnă Secretar General, 

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
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IEŞIRE 
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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 in Plenul Consiliului Economic şi Social referitoare la propunerea legislativă 

privind exploatarea masei lemnoase (b166/16.04.2020). 

Cu deosebită consideralie, 

Preşedinte, 

Iacob BACIU 
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referitoare la propunerea legislativă privind exploatarea masei lemnoase 

(b166/16.04.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea or. 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 fbncţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind exploatarea masei lemnoase 

(6166116.04.2020). 

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

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

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţ=ionare, în şedinţa din data de 7.05.2020, 

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

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

vedere: 

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

act normativ; 

➢ reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asocialiilor şi fundaţiilor neguvernamentale 

ale societălii civile an votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act 

normativ, cu următoarea motivare: 



- „Nota de fundamentare a Proiectului de lege excede realităţilor - in Romania, de anul 

trecut şi continuând şi în acest an, cererea de lemn nu a crescut, a scăzut. Nu se vinde 

masa lemnoasa iar administratorii de păduri, neavând venituri, au făcut săptămâna de 

lucru de 4 zile, micşorând salariile cu 20%. Nu se cunoaşte cc fel de păduri arc România: 

păduri de protecţie şi păduri de producţie şi protecţie (Legea 46/2008 art. 25). Nu există 

păduri de producţie la care să se reducă exploatarea cu 50%. Un proiect de lege 

insuficient fundamentat şi care nu respecta Codul silvic" 

„Nu se vinde masa lemnoasa lax administratorii de paduri neavand venituri au facut 

saptamana de lucru de 4 zile micsorand salariile cu 20%." 

„Proiectul de act normativ este neclar cum se va proceda la reîncadrarea pădurilor, in cc 

parametri şi pe baza a căror criterii. De asemenea, aspectul durabilităţii este relativ tratat 

în proiectul de act normativ" 

„Proiectul de act normativ este neclar. Acesta nu specifica cum se va proceda la 

reîncadrarea pădurilor, in cc parametri sau pe baza căror criterii. De asemenea, aspectul 

durabilităţii este tangenţial tratat în proiectul de act normativ" 

„Limitarea cu 50% a producţiei de masă lemnoasă se face arbitrar fără o justificare 

fundamentată şi în legătură cu sporul natural al acesteia;" 

- „Propunerea incalca prevederile Codului silvic care stabilcste clasificarea functiilor 

padurii. Celelalte practic sunt imposibil de aplicat." 

"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 fmanciare şi nici condiţii tebnice de transport şi depozitare a masei 

lemnoase pentru a se valorifica din „rampe"; 

- "Reîncadrarea fondului forestier naţional, propusă de inipator, pc grupele funcţionalc, nu 

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

dreptul de proprietate al cetăţcnilor;" 

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

Preşedinte, 

Iacob BACI 
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