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Către,  
 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de 

Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, trimis comisiilor pentru 

examinare pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx.329 din 24 

septembrie 2012. 

  
 
 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
 
Marin ALMĂJANU                  Nini SĂPUNARU 
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R A P O R T     C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din 
Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în 

fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege privind modificarea alin.(1) 

al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor, transmis cu adresa nr.PLx.329 din 24 septembrie 

2012.  

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.146/06.03.2012) şi avizul 

favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx. 

329/02.10.2012). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 

al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor.  
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 

septembrie 2012. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de 

lege mai sus menţionat în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au examinat proiectul de lege în şedinţa din 20 mai 2013. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice au fost prezenţi 33 deputaţi, din totalul de 34 membri ai 

comisiei. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 mai 2013.  

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic au participat 30 deputaţi, din totalul de 33 

membri ai Comisiei. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, conform prevederilor 

art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Gelu 

Puiu – secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de 

membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se 

propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind 

modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor, din următorul motiv: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 abrogă Legea nr.214/2011 

pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor şi în acest caz 

proiectul de lege nu mai are obiect.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Camera Decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 

Marin ALMĂJANU                                                   Nini SĂPUNARU 

 

 

 

 

       SECRETAR,                                       SECRETAR, 

Ion Marcel CIOLACU                                         Costel ŞOPTICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier Iulia Toader                                       Consilier dr.Gabriela Ciurea 
Expert Andrei Chitic  
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