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Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 2 şi 3 septembrie a.c. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 2 
septembrie a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost 
prezenţi 12 deputaţi. 

La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din ziua de 3 
septembrie a.c. din numărul total de 21 membri ai Comisie au fost 
prezenţi 12 deputaţi. 

Lucrările comisiei din data de 3 septembrie a.c. au fost conduse de 
doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, preşedintele Comisiei 
pentru mediu şi echilibru ecologic. 

Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 

SESIZĂRI ÎN FOND 

1. PL-x 518/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.60 
din Legea nr.46/2008 -Codul silvic  

2. PL-x 471/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei 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 

La punctul 1 al ordinii de zi a fost prezentată propunere legislativă 
pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic (PL-x 
518/2015). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 60 
din Legea nr. 46/2008, cu două noi alineate, alin.(4) şi (5), în sensul 
stabilirii unor principii care să stea la baza valorificării masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică. 

S-a arătat că propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 



Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă, Senatul a 
respins propunerea legislativă.  
Supusă dezbaterilor, respectiva propunere legislativă a fost amânată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost prezentat proiectul de Lege pentru 
modificarea Ordonanţei 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(PL-x 471/2015). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanţei 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunându-se, în principal, 
următoarele: 

- modificarea definiţiei date utilizatorului de păşuni şi fâneţe, 
în sensul referirii şi la persoanele juridice de drept public sau de drept 
privat; 

- stabilirea ca în cazul în care proprietarii de animale, 
membri ai colectivităţii locale, sunt membri ai unei asociaţii şi 
exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de 
închiriere/concesionare să se încheie cu asociaţia, în baza unui 
centralizator care cuprinde membrii asociaţiei, numărul de 
animale/membru şi suprafaţa de pajişte cuvenită/membru din total 
contractată (în prezent, este prevăzut ca respectivul contract să se 
încheie cu fiecare membru al asociaţiei). 
S-a arătat că proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, Consiliul 
Legislativ avizează favorabil proiectul de lege, Senatul a 
adoptat proiectul de lege.  
Supus dezbaterilor, respectivul proiect de lege a fost amânat cu 
unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei din data de 2 septembrie a.c. s-au desfăşurat în 
cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de 
lege şi a altor documente înregistrate la Comisie.  

 
 

  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
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