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PROCES VERBAL  
al şedinţei Comisiei din zilele de 5, 6, 7 şi 8 mai 2014 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 5, 6, 7 şi 8 mai 2014, 
având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea  şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport suplimentar, comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea art. 33 
din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 877/2010). 

3. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare (raport suplimentar, comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Pl.x 127/2011). 

4. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 Codul Silvic (raport suplimentar, comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 336/2012). 

5. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Codului silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare (raport; Pl.x 436/2013).  

Lucrările şedinţei din ziua de 5 mai 2014 au început la ora 1600 şi au  
avut următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea  şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (raport suplimentar, comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; PL.x 573/2011). 

2. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru completarea art. 33 
din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 877/2010). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de  membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 
vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (PL.x 573/2011). 

Domnul deputat Ioan Cristian Chirteş, raportor, a prezentat proiectul de 
lege şi precizat că acesta a fost retrimis din plen la Comisie în vederea 
întocmirii unui raport suplimentar. Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea 
uni raport suplimentar de respingere. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
completarea art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic (Pl.x 877/2010). 

Au urmat dezbateri. S-a propus aprobarea unui raport suplimentar de 
respingere. Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Lucrările în şedinţă au fost reluate în ziua de 6 mai 2014, începând cu 
ora 930, având  următoarea ordine de zi  aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările şi 
completările ulterioare (raport suplimentar, comun cu Comisia pentru mediu şi 
echilibru ecologic; Pl.x 127/2011). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Liviu Harbuz, 
vicepreşedinte al comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl.x 127/2011). 

Domnul deputat Tinel Gheorghe, raportor, a prezentat proiectul de lege şi 
a propus respingerea acestuia. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.  

Lucrările şedinţei din ziua de 7 mai 2014 au început la ora 930 şi au  avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 Codul Silvic (raport suplimentar, comun cu 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic; Pl.x 336/2012). 

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

S-a trecut la dezbaterea şi analiza Propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul Silvic (Pl.x 336/2012). 
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Domnul deputat Liviu Matiuţă Laza, raportor, a prezentat propunerea 
legislativă şi a precizat că aceasta este retrimisă pentru raport suplimentar. S-a 
propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a fost votată în 
unanimitate.  

Lucrările şedinţei din ziua de 8 mai 2014 au început la ora 930 şi au  avut 
următoarea ordine de zi aprobată: 

1. Dezbaterea şi analiza Propunerii legislative pentru modificarea 
Codului silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare (raport; Pl.x 436/2013).  

Au fost prezenţi 36 de deputaţi, din totalul de 38 de membri ai comisiei. 
A absentat, motivat, domnul deputat Daniel Constantin. Domnul deputat 
Gheorghe Neţoiu a fost absent nemotivat.  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nini Săpunaru, 
preşedintele comisiei. 

Domnul deputat Ion Bălan, raportor, a prezentat propunerea legislativă. 
S-a propus întocmirea unui raport de respingere. Propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.  

 
 

P
  

REŞEDINTE,     SECRETAR,  

Nini Săpunaru      Costel Şoptică 
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