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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra propunerii legislative – 

Legea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniu, trimisă Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în vederea reexaminării 

şi depunerii unui nou raport, cu adresa nr.Plx.285/2013 din 4 iunie 2014. 

   

 

 
 
 
          PREŞEDINTE,                              PREŞEDINTE, 
 
       Nini SĂPUNARU                       Carmen Ileana MOLDOVAN                           
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R A P O R T   C O M U N  S U P L I M E N T A R  

asupra propunerii legislative – Legea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu 

 

  În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din data de 3 iunie 2014 s-a hotărât, în 

temeiul art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, retrimiterea 

propunerii legislative – Legea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniu (Plx.285/2013/2014), Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

 Pentru această iniţiativă legislativă s-a întocmit raportul comun al Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic împreună cu Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice cu nr.4c-6/350 

din 21.11.2013 şi respectiv 4c-4/353 din 21.11.2013 prin care s-a propus respingerea 

propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea, administrarea 

şi exploatarea pajiştilor permanente, precum şi modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei propuneri legislative, este prevăzută 

abrogarea Legii nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în şedinţa din 9 septembrie 2013. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii sesizate 

în fond au reexaminat propunerea legislativă, în şedinţe separate, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic în data de 11 iunie 2014, iar Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice în data de 02 septembrie 2014. 

La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi din 21 membri ai Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic şi 36 deputaţi din 38 de membri ai Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

La întocmirea prezentului raport comun suplimentar, Comisiile a avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.214/29.03.2013), avizul negativ al 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/397/02.10.2013), avizul negativ al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1000/25.09.2013), precum şi 

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.912/07.06.2013). 

În urma reexaminării propunerii legislative, a punctelor de vedere transmise de 

Consiliul Legislativ, Guvern şi comisiile avizatoare, membrii celor două comisii au 

hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor, 

menţinerea raportului comun de respingere a propunerii legislative – Legea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniu. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind incidente 

prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nini SĂPUNARU 

PREŞEDINTE 
 

Carmen Ileana MOLDOVAN 
 
 

SECRETAR, 
 

Costel ŞOPTICĂ 

SECRETAR, 
 

Vasile Daniel SUCIU 
 
 

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 
Ioana Goţa   Andreea Negulescu 
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