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RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior 
 

(PL.x  480/2014) 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, transmis cu adresa nr. PL.x  480 din 8 

octombrie 2014, înregistrat cu nr. 4c-4/439/10.10.2014. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 1 octombrie 2014, cu respectarea prevederilor articolului 75 alineatele (1) 

şi  (2) din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea preţului mediu la unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, potrivit 

dispoziţiilor art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările 

ulterioare, în valoare de 101 lei.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 

menţionat în şedinţa din 19 noiembrie 2014. La lucrări au fost prezenţi 35 deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei. 

    La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin Diaconescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă 

pe picior, cu amendamentele admise prevăzute în anexa la prezentul raport. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

                       PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,      
                                 
     Nini SĂPUNARU        Costel ŞOPTICĂ                              
 
    
 
   

 
                 Consilier, Anton Păştinaru  
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Anexă  
AMENDAMENTE   ADMISE 

 
 

 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 
0 1 2 3 

1.  LEGE 
pentru aprobarea preţului mediu al unui 

metru cub de masă lemnoasă pe picior   

Nemodificat      

2.  Art. 1. – Se aprobă preţul mediu la unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior, în 
valoare de 115 lei.  

Articol unic. - Se aprobă preţul mediu la unui 
metru cub de masă lemnoasă pe picior, în valoare 
de 115 lei. 

 

3.  Art. 2. – La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Ordinul ministrului mediului 
şi pădurilor nr. 3.283/2012 pentru 
aprobarea preţului mediu al unui metru cub 
de masă lemnoasă pe picior, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
667 din 24 septembrie 2012, se abrogă. 

Se elimină.  Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă, OMMP nr. 
3283/2012 a fost abrogat 
definitiv printr-un alt ordin al 
ministrului.  
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