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~ Puncte de vedere

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea art.60 din 

Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare (b91/25.02.2022)

Ziua,.

In temeiul art. 2 alin. (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 pentru modificarea art.60 din Legea 

Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioarenr. 46/2008 

(691/25.02.2022).

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

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

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 8.03.2022, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

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

vedere:
> reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• eşalonarea trecerii de la vânzarea preponderentă a lemnului pe picior la vânzarea ca 

lemn fasonat (50% în 2023 şi preponderentă în 2025) a fost operată în Codul Silvic din 

cauza lipsei de infi-astructură (depozite şi platforme primare), a cărei dezvoltare este în 

desfăşurare, necesitând timp şi investiţii. în orice caz, vânzarea exclusivă la drum auto
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este imposibilă, existând multe locaţii care nu beneficiază de loc fizic pentru 

amenajarea infrastructurii necesare depozitării, fasonării şi sortării materialului lemnos 

sau locuri unde vânzarea în acest fel nu este fezabilă economic.

> reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ.

reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• eşalonarea trecerii de la vânzarea preponderentă a lemnului pe picior la vânzarea ca 

lemn fasonat (50% în 2023 şi preponderentă în 2025) a fost operată în Codul Silvic din 

cauza lipsei de infrastructură (depozite şi platforme primare), a cărei dezvoltare este în 

desfăşurare, necesitând timp şi investiţii. In orice caz, vânzarea exclusivă la drum auto 

este imposibilă, existând multe locaţii care nu beneficiază de loc fizic pentru 

amenajarea infrastructurii necesare depozitării, fasonării şi sortării materialului lemnos 

sau locuri unde vânzarea în acest fel nu este fezabilă economic.
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Preşedinte, 
Bogdan SIMIQN
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